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Ændringsforslag 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse: 1. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse:

Or. en

Ændringsforslag 2619
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse: 1. Den kompetente tilsynsmyndighed har i 
henhold til artikel 51 beføjelse:

Or. en

Ændringsforslag 2620
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) til at underrette den registeransvarlige 
eller registerføreren om en påstået 
overtrædelse af bestemmelserne om 
behandling af personoplysninger og i givet 
fald give den registeransvarlige eller 
registerføreren påbud om at råde bod på 
overtrædelsen og forbedre beskyttelsen af 

a) til at underrette den registeransvarlige 
eller registerføreren om en påstået 
overtrædelse af bestemmelserne om 
behandling af personoplysninger og i givet 
fald give den registeransvarlige eller 
registerføreren påbud om at råde bod på 
overtrædelsen og forbedre beskyttelsen af 
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den registrerede den registrerede, eller, hvis det er 
nødvendigt, forpligte den 
registeransvarlige til at underrette den 
registrerede om datasikkerhedsbruddet 

Or. en

Ændringsforslag 2621
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) til at sikre overensstemmelse med 
forudgående godkendelser og høringer, jf. 
artikel 34

d) til at sikre overensstemmelse med 
forudgående høringer, jf. artikel 34-
6

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2622
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) til at certificere den registeransvarlige 
eller registerføreren i henhold til artikel 
39

Or. en

Ændringsforslag 2623
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) til at certificere den registeransvarlige 
eller registerføreren i henhold til artikel 
39

Or. en

Ændringsforslag 2624
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) til at informere den registeransvarlige 
og/eller registerføreren om tilgængelige 
retsmidler i forhold til myndighedens 
afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) til at gennemføre revisioner eller 
revisionsplaner på området for beskyttelse 
af personoplysninger.



PE506.170v02-00 6/190 AM\929533DA.doc

DA

Or. es

Ændringsforslag 2626
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

2. Hver tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren 
uden forudgående underretning:

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at undersøge den registeransvarlige og registerføreren uden forudgående 
underretning vil styrke tilsynsmyndighedens rolle.

Ændringsforslag 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

2. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

Or. en

Ændringsforslag 2628
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

2. Den kompetente tilsynsmyndighed har i 
henhold til artikel 51 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

Or. en

Ændringsforslag 2629
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at få indsigt i alle personoplysninger og 
informationer, der er nødvendige for at 
varetage dens opgaver

a) at få indsigt i alle personoplysninger, 
dokumenter og informationer, der er 
nødvendige for at varetage dens opgaver

Or. en

Ændringsforslag 2630
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at få adgang til lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler, hvis der 
er begrundet formodning om, at der dér 
udøves en aktivitet, som er i strid med 
denne forordning.

b) at få adgang til lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler.

Or. en
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Begrundelse

Hvis dette afsnit ikke slettes, kan den registeransvarlige undgå inspektioner på stedet ved at 
anfægte tilstedeværelsen af "begrundet formodning ". I sådanne tilfælde kan der kun 
foretages inspektioner efter en retsafgørelse, og i mellemtiden kan eventuelt bevismateriale 
destrueres. 

Ændringsforslag 2631
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at få adgang til lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler, hvis der 
er begrundet formodning om, at der dér 
udøves en aktivitet, som er i strid med 
denne forordning.

b) at få adgang til lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler.

Or. en

Ændringsforslag 2632
Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 74, stk. 4, og 
artikel 75, stk. 2.

3. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 75, stk. 2.

Or. hu

Ændringsforslag 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 74, stk. 4, og 
artikel 75, stk. 2.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at indbringe overtrædelser af 
denne forordning for domstolene og 
deltage i retssager i henhold til artikel 74, 
stk. 4, og artikel 75, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2634
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 74, stk. 4, og 
artikel 75, stk. 2.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed har i 
henhold til artikel 51 beføjelse til at 
indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 74, stk. 4, og 
artikel 75, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

4. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

Or. en
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Ændringsforslag 2636
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

4. Den kompetente tilsynsmyndighed har i 
henhold til artikel 51 beføjelse til at 
sanktionere administrative overtrædelser, 
navnlig overtrædelser omhandlet i 
artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

Or. en

Ændringsforslag 2637
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En tilsynsmyndighed udbetaler 
vederlag til en kilde, der informerer om en 
påstået ulovlig behandling, på op til 20 % 
af enhver bøde, der er pålagt i henhold til 
stk. 4, som følge af undersøgelse af de 
modtagne oplysninger. Procedurerne for 
udbetaling skal beskytte kildens identitet 
og muliggøre udbetaling af vederlag til 
anonyme kilder.

Or. en

Ændringsforslag 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det nationale parlament og 
stilles til rådighed for offentligheden, 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det nationale parlament og/eller 
de øvrige myndigheder udpeget ved lov og 
stilles til rådighed for offentligheden, 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Or. es

Ændringsforslag 2639
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det nationale parlament og 
stilles til rådighed for offentligheden, 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en 
rapport om sin virksomhed mindst hvert 
andet år. Rapporten forelægges det 
nationale parlament og stilles til rådighed 
for offentligheden, Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 2640
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a
Ledende myndighed

1. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 



PE506.170v02-00 12/190 AM\929533DA.doc

DA

gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, eller når der behandles 
oplysninger om personer, som er 
bosiddende i flere forskellige 
medlemsstater, fungerer 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, som fælles kontaktpunkt for den 
registeransvarlige eller registerføreren.
2. Den ledende myndighed sikrer 
koordinering med de involverede 
myndigheder på ethvert trin af tilsynet 
med en registeransvarlig eller 
registerfører inden for betydningen af stk. 
1. Til dette formål skal den navnlig 
fremlægge relevante oplysninger og høre 
andre myndigheder inden vedtagelse af 
foranstaltninger med retsvirkninger over 
for en registeransvarlig eller en 
registerfører inden for betydningen af stk. 
1.
3. I tilfælde, hvor en registeransvarlig 
ikke er etableret i Unionen, og borgere i 
forskellige medlemsstater er påvirket af 
behandlingsaktiviteter inden for denne 
forordnings anvendelsesområde, skal 
tilsynsmyndigheden i de berørte 
medlemsstater udpege den 
tilsynsmyndighed, der skal tjene som 
fælles kontaktpunkt for den 
registeransvarlige og registerføreren.

Or. en

Ændringsforslag 2641
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a

Ledende myndighed og sammenhæng
1. Nedenstående procedure skal finde 
anvendelse, hvis den registrerede ved 
behandling af personoplysninger 
påberåber sig en krænkelse af sine 
rettigheder i henhold til denne 
forordning, eller det skal sikres, at denne 
forordning anvendes på en konsistent 
måde, jf. artikel 46:
a) hvis en registreret person er involveret: 
den kompetente tilsynsmyndighed for den 
registrerede er ledende myndighed
b) hvis ingen registreret person er 
involveret: når personoplysninger 
behandles i forbindelse med aktiviteter, 
der gennemføres af en registeransvarligs 
eller registerførers virksomhed i Unionen, 
og den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, eller personoplysningerne 
behandles af personer, som har hjemsted i 
flere medlemsstater, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, det eneste indgangspunkt for 
den registeransvarlige eller 
registerføreren og er den ledende 
myndighed.
2. Den ledende myndighed sørger for 
koordinering med de andre involverede 
tilsynsmyndigheder i hver eneste fase af 
tilsynsproceduren. Til dette formål 
indsender den alle relevante oplysninger 
og rådfører sig med de øvrige involverede 
tilsynsmyndigheder, inden den træffer 
foranstaltninger med retlige 
konsekvenser. Den ledende myndighed 
tager størst muligt hensyn til de 
involverede myndigheders udtalelser. Den 
ledende myndighed inddrager også 



PE506.170v02-00 14/190 AM\929533DA.doc

DA

Kommissionen i ethvert stadie af 
tilsynsproceduren.
Hvis de involverede tilsynsmyndigheder 
under ledelse af den ledende myndighed 
sammen med Kommissionen har fundet 
en fælles løsning inden for fire uger, 
gælder denne løsning også, uden at Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd behøver 
tage denne sag op. Den registrerede 
person, den registeransvarlige eller 
registerføreren har de klagemuligheder, 
der er omfattet af denne forordning, eller 
alle andre almengyldige klagemuligheder 
til rådighed.
Hvis de involverede tilsynsmyndigheder 
under ledelse af den ledende myndighed 
sammen med Kommissionen ikke har 
fundet en fælles løsning inden for fire 
uger, skal Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd tage denne sag op. 
Med henblik herpå træffer den ledende 
tilsynsmyndighed de relevante 
foranstaltninger, jf. denne forordning.
3. Hvis Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd sammen med 
Kommissionen har fundet en fælles 
løsning inden for otte uger, gælder den 
løsning. Den registrerede person, den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har de klagemuligheder, der er omfattet af 
denne forordning, eller alle andre 
almengyldige klagemuligheder til 
rådighed.
Hvis Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sammen med Kommissionen ikke har 
fundet en fælles løsning inden for otte 
uger, har Kommissionen beføjelser og 
pligt til inden for yderligere fire uger at 
foreslå en løsning i form af en delegeret 
retsakt under hensyntagen til Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
udtalelse. Gør den ikke dette, har alle 
involverede, inklusive lovgiver, de 
klagemuligheder, der er omfattet af denne 
forordning, eller alle andre almengyldige 
klagemuligheder til deres rådighed. Dette 
gælder navnlig for den registrerede 
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person, den registeransvarlige eller 
registerføreren.
4. Hvis Parlamentet eller Rådet modsætter 
sig indholdet i den delegerede retsakt efter 
den dertil beregnede procedure, indleder 
Kommissionen et lovgivningsinitiativ i 
henhold til den dertil beregnede 
procedure. Alle involverede, inklusive 
lovgiver, har de klagemuligheder, der er 
omfattet af denne forordning, eller alle 
andre almengyldige klagemuligheder til 
deres rådighed; dette gælder navnlig for 
den registrerede person, den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. de

Ændringsforslag 2642
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a
Ledende myndighed

1. I tilfælde af klager, efterforskninger 
eller andre kontrolaktiviteter, der 
omhandler behandling af 
personoplysninger i forbindelse med de 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarlig eller en registerfører, 
der er etableret i mere end én 
medlemsstat, eller når der behandles 
oplysninger om personer, der er 
bosiddende i flere forskellige 
medlemsstater, skal den pågældende 
tilsynsmyndighed underrette de øvrige 
berørte tilsynsmyndigheder, før der 
indledes en procedure. Enhver af de 
berørte tilsynsmyndigheder kan anmode 
om yderligere oplysninger, samarbejde 
med den underrettende myndighed som 
omhandlet i artikel 55-56 eller en 
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koordineret indsats mellem alle de berørte 
tilsynsmyndigheder i henhold til stk. 3.
2. Den berørte tilsynsmyndighed skal 
fremsende et forslag til foranstaltning 
eller andre relevante oplysninger til de 
øvrige berørte myndigheder, herunder et 
resumé af kendsgerningerne, før den 
iværksætter en foranstaltning med 
henblik på at afslutte en procedure, der er 
indledt i forbindelse med klager, 
efterforskninger eller andre 
kontrolaktiviteter, og som har retsvirkning 
over for en registeransvarlig, en 
registerfører eller de registrerede.
3. I tilfælde af at en berørt 
tilsynsmyndighed anmoder om en 
koordineret indsats mellem alle de berørte 
tilsynsmyndigheder, kan 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
beliggende, fungere som ledende 
myndighed på vegne af og i 
overensstemmelse med de berørte 
tilsynsmyndigheder i alle 
tilsynsprocedurens faser.
Med dette sigte skal den navnlig 
fremsende et forslag til foranstaltninger 
til de berørte tilsynsmyndigheder.
4. Såfremt en af de berørte 
tilsynsmyndigheder gør indsigelse mod 
den foreslåede foranstaltning senest tre 
uger efter forelæggelsen af forslaget, skal 
sagen behandles af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd som omhandlet i 
artikel 58.
5. Såfremt ingen af tilsynsmyndighederne 
gør indsigelse, skal den foreslåede 
afgørelse vedtages af alle de berørte 
tilsynsmyndigheder og gennemføres på 
nationalt plan.
6. Hvis en ledende myndighed ikke 
iværksætter en foranstaltning senest en 
måned efter modtagelsen af en 
anmodning fra en eller flere berørte 
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myndigheder, kan de iværksætte 
foreløbige foranstaltninger og forelægge 
sagen for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd i overensstemmelse 
med proceduren omhandlet i artikel 58. 

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører en beslutningstagningsmekanisme for tilsynsmyndighederne, som 
skal anvendes, når borgere i den pågældende medlemsstat indgiver klage. Den ledende 
myndighed kan ud fra sagens omfang indlede en koordineret indsats, hvor mulige 
uoverensstemmelser løses inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Hensigten hermed er at sikre en praktisk anvendelse af systemet, når en registreret indgiver 
en klage.

Ændringsforslag 2643
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående høring, inspektioner og 
øjeblikkelig informering om indledning af 
sager og udviklingen heri, når det er 
sandsynligt, at registrerede i flere 
medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

Or. en
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Begrundelse

Slettes som følge af en ændring af artikel 34.

Ændringsforslag 2644
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen. Den ledende 
tilsynsmyndighed sikrer som defineret i 
artikel 51, stk. 2, koordinering med de 
relevante involverede tilsynsmyndigheder 
og fungerer som fælles kontaktpunkt for 
den registeransvarlige og registerføreren.

Or. en

Ændringsforslag 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående høring, inspektioner og 
øjeblikkelig informering om indledning af 
sager og udviklingen heri, når det er 
sandsynligt, at registrerede i flere 
medlemsstater vil forårsage retsvirkninger 
til skade for de registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 2646
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i flere 
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behandlingen. medlemsstater, eller når det er sandsynligt, 
at registrerede i flere medlemsstater vil 
blive påvirket af behandlingen. Den 
ledende myndighed som defineret i 
artikel 51, stk. 2, sikrer koordinering med 
de involverede tilsynsmyndigheder og 
fungerer som fælles kontaktpunkt for den 
registeransvarlige og registerføreren. 

Or. en

Ændringsforslag 2647
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af 
relevante oplysninger under 
undersøgelsen eller håndhævelses-
foranstaltninger, der har til formål at 
stoppe eller forbyde behandling, der er i 
strid med denne forordning.

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
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besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der er i strid med denne forordning.

besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der har vist sig at være i strid med denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der er i strid med denne forordning.

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest 15 dage efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der er i strid med denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 2650
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I sådanne tilfælde, som er omhandlet i 
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artikel 55, stk. 4, afgøres antageligheden 
af den foranstaltning, som skal realiseres 
gennem anmodningen om støtte, efter den 
anmodende myndigheds retsregler. 
Lovligheden af støtteforanstaltningen 
retter sig efter den ansøgte myndigheds 
retsregler.

Or. de

Ændringsforslag 2651
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndighederne fremsender 
hurtigst muligt elektronisk de oplysninger, 
som andre tilsynsmyndigheder anmoder 
om, i et standardformat.

6. Tilsynsmyndighederne fremsender 
hurtigst muligt elektronisk de oplysninger, 
som andre tilsynsmyndigheder anmoder 
om, i et standardformat. Både 
anmodningen og videregivelserne heraf 
ad elektronisk vej finder sted med 
benyttelse af informationssystemet for det 
indre marked.

Or. de

Ændringsforslag 2652
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der opkræves ikke gebyr for 
foranstaltninger, der iværksættes efter en 
anmodning om gensidig bistand.

7. Der opkræves ikke gebyr fra den 
anmodende tilsynsmyndighed for 
foranstaltninger, der iværksættes efter en 
anmodning om gensidig bistand.

Or. de
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Ændringsforslag 2653
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en tilsynsmyndighed ikke 
iværksætter en foranstaltning senest en 
måned efter modtagelsen af en anmodning 
fra en anden tilsynsmyndighed, kan den 
anmodende tilsynsmyndighed iværksætte 
en foreløbig foranstaltning på sin 
medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1, og forelægge sagen for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
overensstemmelse med proceduren 
omhandlet i artikel 57.

8. Hvis en tilsynsmyndighed ikke 
iværksætter en foranstaltning senest en 
måned efter den i stk. 2 fastsatte frist, kan 
den anmodende tilsynsmyndighed 
iværksætte en foreløbig foranstaltning på 
sin medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1, og forelægge sagen for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
overensstemmelse med proceduren 
omhandlet i artikel 57. Den kan 
iværksætte foreløbige foranstaltninger på 
sin medlemsstats område i henhold til 
artikel 53, hvis der på grund af den endnu 
ikke afsluttede støtteforanstaltning ikke 
kan træffes en endegyldig foranstaltning.

Or. de

Ændringsforslag 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en tilsynsmyndighed ikke 
iværksætter en foranstaltning senest en 
måned efter modtagelsen af en anmodning 
fra en anden tilsynsmyndighed, kan den 
anmodende tilsynsmyndighed iværksætte 
en foreløbig foranstaltning på sin 
medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1, og forelægge sagen for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
overensstemmelse med proceduren 

8. Hvis en tilsynsmyndighed ikke 
iværksætter en foranstaltning senest 15 
dage efter modtagelsen af en anmodning 
fra en anden tilsynsmyndighed, kan den 
anmodende tilsynsmyndighed iværksætte 
en foreløbig foranstaltning på sin 
medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1, og forelægge sagen for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
overensstemmelse med proceduren 
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omhandlet i artikel 57. omhandlet i artikel 57.

Or. es

Ændringsforslag 2655
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for gensidig bistand som 
omhandlet i denne artikel og ordningerne 
for elektronisk udveksling af oplysninger 
mellem tilsynsmyndigheder og mellem 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, navnlig 
standardformatet nævnt i stk. 6. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2656
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for gensidig bistand som 
omhandlet i denne artikel og ordningerne 
for elektronisk udveksling af oplysninger 
mellem tilsynsmyndigheder og mellem 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, navnlig 
standardformatet nævnt i stk. 6. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 

10. Kommissionen har beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at angive formatet og 
procedurerne for gensidig bistand som 
omhandlet i denne artikel og ordningerne 
for elektronisk udveksling af oplysninger 
mellem tilsynsmyndigheder og mellem 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, navnlig 
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stk. 2. standardformatet nævnt i stk. 6. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2657
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for gensidig bistand som 
omhandlet i denne artikel og ordningerne 
for elektronisk udveksling af oplysninger 
mellem tilsynsmyndigheder og mellem 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, navnlig 
standardformatet nævnt i stk. 6. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

10. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
kan angive formatet og procedurerne for 
gensidig bistand som omhandlet i denne 
artikel og ordningerne for elektronisk 
udveksling af oplysninger mellem 
tilsynsmyndigheder og mellem 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, navnlig 
standardformatet nævnt i stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 2658
Frank Engel

Forslag til forordning
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Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når registrerede i flere medlemsstater 
sandsynligvis berøres af behandling, har 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater ret til at deltage i fælles 
undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter. Den kompetente 
tilsynsmyndighed indbyder 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater til at deltage i de respektive 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter og besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne.

2. Når registrerede i flere medlemsstater 
sandsynligvis berøres negativt af 
behandling, har tilsynsmyndigheden i hver 
af disse medlemsstater ret til at deltage i 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter. Den kompetente 
tilsynsmyndighed besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 2659
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når registrerede i flere medlemsstater 
sandsynligvis berøres af behandling, har 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater ret til at deltage i fælles 
undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter. Den kompetente 
tilsynsmyndighed indbyder 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater til at deltage i de respektive 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter og besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne.

2. Når den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i flere 
medlemsstater, eller når registrerede i 
flere medlemsstater sandsynligvis berøres 
af behandling, har tilsynsmyndigheden i 
hver af disse medlemsstater ret til at 
deltage i fælles undersøgelsesopgaver eller 
fælles aktiviteter. Den ledende myndighed 
som defineret i artikel 54a indbyder 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater til at deltage i de respektive 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter og besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne. Den ledende 
myndighed sikrer koordinering med de 
involverede tilsynsmyndigheder og 
fungerer som fælles kontaktpunkt for den 
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registeransvarlige eller registerføreren. 

Or. en

Ændringsforslag 2660
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndighederne fastlægger de 
praktiske aspekter af specifikke 
samarbejdsaktiviteter.

4. Tilsynsmyndighederne fastlægger de 
praktiske aspekter af specifikke 
samarbejdsaktiviteter i deres 
forretningsorden. Forretningsordenen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en tilsynsmyndighed ikke opfylder 
forpligtelsen i stk. 2 inden for en måned, 
kan den anden tilsynsmyndighed 
iværksætte en foreløbig foranstaltning på 
sin medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1.

5. Hvis en tilsynsmyndighed ikke opfylder 
forpligtelsen i stk. 2 inden for 15 dage, kan 
den anden tilsynsmyndighed iværksætte en 
foreløbig foranstaltning på sin 
medlemsstats område i henhold til 
artikel 51, stk. 1.

Or. es
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Ændringsforslag 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 
denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

1. Inden den kompetente tilsynsmyndighed 
vedtager en foranstaltning omhandlet i stk. 
2, meddeler denne kompetente 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 2663
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 
denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 
denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 2664
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 

1. Inden den kompetente tilsynsmyndighed 
vedtager en foranstaltning omhandlet i stk. 
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denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

2, meddeler denne tilsynsmyndighed den 
foreslåede foranstaltning til Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 2665
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter behandlingsaktiviteter, der 
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
registrerede i flere medlemsstater eller 
overvågning af deres adfærd

a) omfatter behandlingsaktiviteter 
vedrørende personoplysninger, der 
vedrører udbud af varer eller tjenester, der 
er specifikt rettet imod registrerede i flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, og når den 
registeransvarlige ikke har udpeget en 
repræsentant i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 2666
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter behandlingsaktiviteter, der 
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
registrerede i flere medlemsstater eller 
overvågning af deres adfærd

a) omfatter behandlingsaktiviteter 
vedrørende personoplysninger, der 
vedrører udbud af varer eller tjenester, der 
er specifikt rettet imod registrerede i flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, og når den 
registeransvarlige ikke har udpeget en 
repræsentant i Unionen

Or. en
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Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE med ændringer.

Ændringsforslag 2667
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) har til formål at vedtage en liste over 
former for behandling, som er underlagt 
krav om forudgående høring i henhold til 
artikel 34, stk. 5

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2668
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) har til formål at godkende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i 
artikel 43.

f) har til formål at godkende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i 
artikel 38b.

Or. en

Ændringsforslag 2669
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) tillader behandling til 
forskningsmæssige formål i henhold til 
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artikel 81, stk. 3, og/eller artikel 83, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2670
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 
en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 
en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56, eller når en 
kompetent tilsynsmyndighed ikke er enig i 
den foranstaltning, som den ledende 
myndighed har foreslået.

Or. en

Ændringsforslag 2671
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 
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en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

den kompetente myndighed ikke 
forelægger en foreslået foranstaltning, jf. 
stk. 2, eller ikke overholder forpligtelsen til 
gensidig bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2672
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 
en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis 
en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56, eller hvis en 
berørt tilsynsmyndighed gør indsigelse 
mod en foranstaltning foreslået af en 
anden berørt tilsynsmyndighed eller af 
den ledende myndighed som omhandlet i 
artikel 54a.

Or. es

Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til den foreslåede artikel 54a (ny).

Ændringsforslag 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan 
Kommissionen kræve, at enhver sag 
underlægges sammenhængsmekanismen.

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan 
Kommissionen på egne vegne og skal efter 
anmodning fra en interessent kræve, at 
enhver sag underlægges 
sammenhængsmekanismen.

Or. en

Begrundelse

Når der er uoverensstemmelser med hensyn til anvendelsen af forordningen, som kan hindre 
harmoniseret gennemførelse, og som påvirker specifikke interessenter, har de berørte 
interessenter ret til at gøre brug af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 2674
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan 
Kommissionen kræve, at enhver sag 
underlægges sammenhængsmekanismen.

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan 
Kommissionen på egne vegne og skal efter 
anmodning fra en interessent kræve, at 
enhver sag underlægges 
sammenhængsmekanismen.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.
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Ændringsforslag 2675
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter straks 
elektronisk medlemmerne af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen om alle relevante 
oplysninger, han har modtaget, i et 
standardformat. Formanden for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd sørger 
efter behov for oversættelse af de relevante 
oplysninger.

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse elektronisk 
medlemmerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen om 
alle relevante oplysninger, han har 
modtaget, i et standardformat. Formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sørger efter behov for oversættelse af de 
relevante oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest en uge efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for en måned. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis 
Kommissionen anmoder herom, senest en 
uge efter modtagelsen af de relevante 
oplysninger i henhold til stk. 5. Formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
underretter uden unødig forsinkelse den 
tilsynsmyndighed, der er nævnt i stk. 1 
eller 3, Kommissionen og den 
tilsynsmyndighed, der er kompetent i 
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unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er kompetent 
i henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

Or. es

Ændringsforslag 2677
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest en uge efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for en måned. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er kompetent 
i henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest to uger efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for seks uger. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er kompetent 
i henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 2678
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest en uge efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for en måned. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, om 
udtalelsen og offentliggør den.

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest to uger efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for to måneder. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og de tilsynsmyndigheder, der er 
kompetente i henhold til artikel 51, om 
udtalelsen og offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 

8. Den kompetente tilsynsmyndighed, der 
er nævnt i stk. 1, og den tilsynsmyndighed, 
der er kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
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Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Or. en

Ændringsforslag 2680
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer nøje Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelser og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Or. en

Ændringsforslag 2681
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 

8. Den kompetente tilsynsmyndighed, der 
er nævnt i stk. 1, og den tilsynsmyndighed, 
der er kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 
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Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Or. en

Ændringsforslag 2682
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, 
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og de tilsynsmyndigheder, der er 
kompetent i henhold til artikel 51, stk. 1, 
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Or. en

Ændringsforslag 2683
Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis Kommissionen har til hensigt at 
indlede en traktatbrudsprocedure mod 
den ansvarlige tilsynsmyndigheds 
medlemsstat som følge af de trufne 
foranstaltninger, forelægger den inden da 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sagen til udtalelse og underretter dette om 
sagens udvikling. Medlemsstaten giver på 
ethvert trin i traktatbrudsproceduren den 
kompetente tilsynsmyndighed lejlighed til 
at udtale sig.

Or. de

Ændringsforslag 2684
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis den ledende myndighed, jf. 
artikel 54a, ikke agter at følge Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
udtalelse, meddeler den Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
dette skriftligt inden for en måned med en 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 2685
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Såfremt Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd stadig gør indsigelse 
imod tilsynsmyndighedens foranstaltning 
som omhandlet i stk. 9, kan det informere 
Kommissionen og opfordre den til at 
indsende en begrundet henstilling til den 
ledende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 udgår 
Kommissionens udtalelse
1. Senest 10 uger efter indledning af en 
sag i henhold til artikel 58 eller senest 
seks uger, for så vidt angår artikel 61, kan 
Kommissionen - for at sikre korrekt og 
ensartet anvendelse af denne forordning - 
vedtage en udtalelse om sager, som er 
rejst i henhold til artikel 58 eller 61.
2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens 
udtalelse og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke af tilsynsmyndigheden.
4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
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udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
inden for den frist, der er nævnt i stk. 1. I 
så fald vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke i endnu en måned.

Or. en

Ændringsforslag 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 10 uger efter indledning af en 
sag i henhold til artikel 58 eller senest 
seks uger, for så vidt angår artikel 61, kan 
Kommissionen - for at sikre korrekt og 
ensartet anvendelse af denne forordning - 
vedtage en udtalelse om sager, som er 
rejst i henhold til artikel 58 eller 61.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2688
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 10 uger efter indledning af en 
sag i henhold til artikel 58 eller senest 
seks uger, for så vidt angår artikel 61, kan 
Kommissionen - for at sikre korrekt og 
ensartet anvendelse af denne forordning - 
vedtage en udtalelse om sager, som er 
rejst i henhold til artikel 58 eller 61.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens 
udtalelse og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2690
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens 
udtalelse og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
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Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke af tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2692
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke af tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2693
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke af tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
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Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
inden for den frist, der er nævnt i stk. 1. I 
så fald vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke i endnu en måned.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2695
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
inden for den frist, der er nævnt i stk. 1. I 
så fald vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke i endnu en måned.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2696
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
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udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. I så fald 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke i endnu en måned.

udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. 

Or. en

Begrundelse

Det supplerende krav om at udsætte vedtagelse i endnu en måned er hverken berettiget eller 
nødvendigt.

Ændringsforslag 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. I så fald 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke i endnu en måned.

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 2698
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
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udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. I så fald 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke i endnu en måned.

udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for en måned. Begrundelsen gøres 
offentligt tilgængelig. 

Or. en

Ændringsforslag 2699
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens 
udtalelse og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 2700
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1.Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
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forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 2701
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1.Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
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Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1.Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
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tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 2703
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1.Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
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foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at suspendere forslag til foranstaltninger. 

Ændringsforslag 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1.Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
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tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. es

Ændringsforslag 2705
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 

udgår
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henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 2706
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse fra 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:

1. Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning, kan Kommissionen vedtage en 
begrundet afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse fra 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:

Or. de
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Ændringsforslag 2707
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt

a) forene stærkt divergerende holdninger 
hos tilsynsmyndigheden og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, hvis 
dette stadig forekommer muligt

Or. de

Ændringsforslag 2708
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.

2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 8 
måneder.

Or. de

Ændringsforslag 2709
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60a

Information til Parlamentet og Rådet

Kommissionen underretter Rådet og 
Parlamentet regelmæssigt, mindst hvert 
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halve år, på grundlag af en rapport fra 
Det Europæiske Databeskyttelsesråds 
formand om de sager, der behandles 
under sammenhængsmekanismen, og 
redegør i den forbindelse for de af 
Kommissionen og Databeskyttelsesrådet 
dragne konklusioner med henblik på at 
sikre den konsistente gennemførelse og 
anvendelse af denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 2710
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, den 
pågældende registeransvarlige eller 
registerfører og Kommissionen disse 
foranstaltninger med en udførlig 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



AM\929533DA.doc 55/190 PE506.170v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, 
navnlig hvis der er alvorlig risiko for 
begrænsning af håndhævelsen af en 
registrerets rettigheder som følge af en 
ændring af de nuværende forhold, for at 
afhjælpe alvorlige ulemper eller af andre 
grunde, kan den omgående vedtage 
foreløbige foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte interesser for en registreret 
person under deres kompetente tilsyn, 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper ved et klart databrud 
eller uberettiget passivitet fra den 
kompetente tilsynsmyndigheds side, kan 
den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks den 
kompetente tilsynsmyndighed, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen og den registeransvarlige 
eller registerføreren disse foranstaltninger 
med en udførlig begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
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nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, den 
pågældende registeransvarlige eller 
registerfører og Kommissionen disse 
foranstaltninger med en udførlig 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 2713
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen og den pågældende 
registeransvarlige eller registerfører disse 
foranstaltninger med en udførlig 
begrundelse.

Or. en
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Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1 og 
mener, at endelige foranstaltninger skal 
vedtages omgående, kan den anmode om 
en hasteudtalelse fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen om en sådan udtalelse, 
herunder den påtrængende nødvendighed 
af endelige foranstaltninger.

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1 skal 
den anmode om en hasteudtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen, herunder den påtrængende 
nødvendighed af endelige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 2715
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1 og 
mener, at endelige foranstaltninger skal 
vedtages omgående, kan den anmode om 
en hasteudtalelse fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen om en sådan udtalelse, 
herunder den påtrængende nødvendighed 
af endelige foranstaltninger.

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1 skal 
den anmode om en hasteudtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen, herunder den påtrængende 
nødvendighed af endelige foranstaltninger.
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Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2716
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 61a
Kommissionens indgriben

1. Senest ti uger efter indledning af en sag 
i henhold til artikel 58 eller senest seks 
uger efter indledning af en sag i henhold 
til artikel 61 kan Kommissionen - for at 
sikre en korrekt og ensartet anvendelse af 
denne forordning - vedtage en udførlig 
begrundelse om sager, som er rejst i 
henhold til artikel 58 eller 61.
2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udførlig begrundelse i henhold til stk. 1, 
tager den pågældende tilsynsmyndighed 
størst muligt hensyn til Kommissionens 
henstilling og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.
3. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd dette 
inden for en måned med en udførlig 
begrundelse. Den udførlige begrundelse 
udtalelse gøres offentligt tilgængelig.

Tilsynsmyndigheden kan trække den 
foreslåede foranstaltning tilbage i alle 
procedurens faser.



AM\929533DA.doc 59/190 PE506.170v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 2717
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 62 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakter Delegerede retsakter

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2718
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på:

1. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på:

Or. en

Begrundelse

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



PE506.170v02-00 60/190 AM\929533DA.doc

DA

Ændringsforslag 2719
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på:

1. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
om en udtalelse fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 2720
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at træffe beslutning om den korrekte 
anvendelse af denne forordning i 
overensstemmelse med dens mål og krav 
vedrørende sager, der meddeles af 
tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 58 
eller 61, vedrørende sager, hvor en 
begrundet afgørelse er truffet i henhold til 
artikel 60, stk. 1, eller vedrørende sager, 
hvor en tilsynsmyndighed ikke indgiver en 
foreslået foranstaltning, og hvor den 
pågældende tilsynsmyndighed har 
angivet, at den ikke agter at følge 
Kommissionens afgørelse vedtaget i 
henhold til artikel 59

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2721
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at træffe beslutning om den korrekte 
anvendelse af denne forordning i 
overensstemmelse med dens mål og krav 
vedrørende sager, der meddeles af 
tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 58 
eller 61, vedrørende sager, hvor en 
begrundet afgørelse er truffet i henhold til 
artikel 60, stk. 1, eller vedrørende sager, 
hvor en tilsynsmyndighed ikke indgiver en 
foreslået foranstaltning, og hvor den 
pågældende tilsynsmyndighed har 
angivet, at den ikke agter at følge 
Kommissionens afgørelse vedtaget i 
henhold til artikel 59

udgår

Or. en

Begrundelse

Udtalelse fra ITRE.

Ændringsforslag 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at træffe beslutning om den korrekte 
anvendelse af denne forordning i 
overensstemmelse med dens mål og krav 
vedrørende sager, der meddeles af 
tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 58 
eller 61, vedrørende sager, hvor en 
begrundet afgørelse er truffet i henhold til 
artikel 60, stk. 1, eller vedrørende sager, 
hvor en tilsynsmyndighed ikke indgiver en 
foreslået foranstaltning, og hvor den 
pågældende tilsynsmyndighed har 
angivet, at den ikke agter at følge 

udgår
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Kommissionens afgørelse vedtaget i 
henhold til artikel 59

Or. es

Ændringsforslag 2723
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for den periode, der er 
omhandlet i artikel 59, stk. 1, at afgøre, 
om de foreslåede standardbestemmelser 
om databeskyttelse, der er omhandlet i 
artikel 58, stk. 2, litra d), skal finde 
generel anvendelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for den periode, der er 
omhandlet i artikel 59, stk. 1, at afgøre, 
om de foreslåede standardbestemmelser 
om databeskyttelse, der er omhandlet i 
artikel 58, stk. 2, litra d), skal finde 
generel anvendelse

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2725
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) angive formatet og procedurerne for 
anvendelsen af den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i denne 
afdeling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2726
Alexander Alvaro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 sikre en fuldstændig inddragelse af Europa-Parlamentet i 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 2727
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende 
registreredes interesser omhandlet i stk. 1, 
litra a), vedtager Kommissionen 

udgår
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omgående gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 87, stk. 3. Disse 
retsakter gælder i en periode på højst 12 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende 
registreredes interesser omhandlet i stk. 1, 
litra a), vedtager Kommissionen 
omgående gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 87, stk. 3. Disse 
retsakter gælder i en periode på højst 12 
måneder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2729
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende 
registreredes interesser omhandlet i stk. 1, 
litra a), vedtager Kommissionen 
omgående gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 87, stk. 3. Disse 
retsakter gælder i en periode på højst 12 

udgår
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måneder.

Or. en

Ændringsforslag 2730
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår denne forordning, 
håndhæves en foranstaltning, der er 
vedtaget af en tilsynsmyndighed i en 
medlemsstat, og som kan håndhæves 
retsligt, i alle berørte medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2731
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en tilsynsmyndighed i strid med 
artikel 58, stk. 1-5, ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning for 
sammenhængsmekanismen, er 
tilsynsmyndighedens foranstaltning ikke 
retsgyldig og kan ikke håndhæves retsligt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2732
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 63 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 63a
Klageprocedurer

Med forbehold af de beføjelser, der 
henhører under medlemsstaternes 
retssystemer, kan Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd afgive bindende 
udtalelser, hvis:
a) den registrerede eller den 
registeransvarlige klager på grund af 
medlemsstaternes manglende 
gennemførelse af nærværende 
forordning, og

b) sammenhængsmekanismen i artikel 58 
til 63 ikke sikrer enighed om en foreslået 
foranstaltning ved simpelt flertal blandt 
medlemmerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd. Før udtalelsen 
afgives, skal Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd tage behørigt hensyn 
til alle relevante oplysninger, som den 
kompetente datatilsynsmyndighed kan 
fremlægge, herunder de interesserede 
parters synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en klageprocedure i tilfælde af medlemsstaternes manglende 
gennemførelse af nærværende forordning og i tilfælde af, at sammenhængsmekanismen 
svigter.

Ændringsforslag 2733
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det berører anmodninger fra 
Kommissionen som omhandlet i 
artikel 66, stk. 1, litra b), og artikel 66, 
stk. 2, søger eller modtager Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd ikke 
instrukser fra andre ved udøvelsen af sine 
opgaver.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen har Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bl.a. til 
opgave at:

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ efter 
anmodning fra Kommissionen eller andre 
interessenter har Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bl.a. til opgave at:

Or. en

Ændringsforslag 2735
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen har Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bl.a. til 

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ efter 
anmodning fra Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen har Det Europæiske 



PE506.170v02-00 68/190 AM\929533DA.doc

DA

opgave at: Databeskyttelsesråd bl.a. til opgave at:

Or. en

Ændringsforslag 2736
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen har Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bl.a. til 
opgave at:

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen har Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bl.a. til opgave at:

Or. en

Ændringsforslag 2737
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen har Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bl.a. til 
opgave at:

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen eller andre 
interessenter har Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bl.a. til opgave at:

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.
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Ændringsforslag 2738
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rådgive Kommissionen om ethvert 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, herunder om 
ethvert forslag til ændring af denne 
forordning

a) rådgive de europæiske institutioner om 
ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse 
af personoplysninger i Unionen, herunder 
om ethvert forslag til ændring af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer eller 
efter anmodning fra Kommissionen, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer, 
Kommissionen eller andre interessenter, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 2740
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer eller 
efter anmodning fra Kommissionen, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer eller 
efter anmodning fra Parlamentet, Rådet 
eller Kommissionen, ethvert spørgsmål 
vedrørende anvendelsen af denne 
forordning og udarbejde retningslinjer, 
henstillinger og bedste praksis til 
tilsynsmyndighederne for at fremme en 
ensartet anvendelse af denne forordning, 
herunder om anvendelse af 
håndhævelsesbeføjelser

Or. en

Ændringsforslag 2741
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer eller 
efter anmodning fra Kommissionen, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer, 
Kommissionen eller andre interessenter, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.
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Ændringsforslag 2742
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afgive udtalelser om 
tilsynsmyndigheders foreslåede afgørelser i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57

d) afgive udtalelser om 
tilsynsmyndigheders foreslåede afgørelser i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57 og 63a

Or. en

Ændringsforslag 2743
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afgive udtalelse om, hvilken 
myndighed der skal være den ledende 
myndighed i henhold til artikel 54a, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 2744
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afgive udtalelse til Kommissionen i 
forbindelse med udarbejdelse af 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter på grundlag af 
denne forordning
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Or. en

Ændringsforslag 2745
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) undersøge adfærdskodekser og 
ændringer eller udvidelser af eksisterende 
adfærdskodekser, det har fået forelagt i 
henhold til artikel 38, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 2746
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) yde assistance eller sagsbehandling 
for tilsynsmyndigheden efter anmodning 
fra den pågældende tilsynsmyndighed, 
når tilsynsmyndighedens ressourcer er 
utilstrækkelige til effektivt at indbringe en 
sag for domstolen 

Or. en

Begrundelse

Dette er især vigtigt i sager mod virksomheder, der kan resultere i store bøder, og hvor 
tilsynsmyndighedens juridiske kapacitet eventuelt ikke er på linje med den pågældende 
virksomheds juridiske kapacitet.

Ændringsforslag 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) foreslå grundlaget for europæiske 
certificeringspolitikker og overvåge og 
evaluere disse samt underrette 
Kommissionen om resultaterne heraf

Or. es

Ændringsforslag 2748
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) fastsætte fælles procedurer for 
modtagelse og efterforskning af 
oplysninger vedrørende anmeldelser af 
ulovlig behandling af personoplysninger 
med det sigte at beskytte meddelerne mod 
repressalier og for at sikre fortroligheden 
for kilderne til disse oplysninger i de 
tilfælde, hvor nævnte meddelere kan blive 
berørt af love i tredjelande, som forbyder 
afsløring af omtalte ulovlige behandling 
af personoplysninger

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at der fastsættes fælles procedurer for behandling af anmeldelser fra meddelere 
og iværksættes foranstaltninger, der beskytter dem mod eventuelle repressalier og om 
nødvendigt beskytter deres identitet.

Ændringsforslag 2749
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) afgive udtalelse om de 
adfærdskodekser, der udarbejdes på 
EU-plan

Or. en

Ændringsforslag 2750
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
bør arbejde åbent og, hvor det er muligt 
og hensigtsmæssigt, høre interessenter 
under udarbejdelse af specifikationer, 
udtalelser, vejledninger eller andre 
dokumenter på grundlag af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 2751
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) i samråd med tilsynsmyndighederne 
fastlægge det faste gebyr for udstedelse af 
det standardiserede 
databeskyttelsesmærke, "den europæiske 
databeskyttelsesmærkning"
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Or. en

Ændringsforslag 2752
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) fastlægge fælles procedurer for 
modtagelse og undersøgelse af 
oplysninger om påstået ulovlig 
behandling for at beskytte kilder imod 
repressalier og beskytte retten til 
fortrolighed og de informationskilder, der 
er modtaget, under hensyntagen til 
kildernes eventuelle risiko for 
retsforfølgning på grundlag af lovgivning 
i tredjelande, der kan forbyde afsløringer 
af ulovlig behandling.

Or. en

Begrundelse

Krav om, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd beskytter informanter, der informerer 
tilsynsmyndigheder om hemmelige og ulovlige behandlingsaktiviteter, navnlig i forbindelse 
med lovgivning i tredjelande, der har til formål at godkende afsløringer af data, der ville være 
ulovlige i EU. Meget alvorlige forhold kan involvere mange tilsynsmyndigheder og kræver 
derfor koordinering og sammenhæng på bestyrelsesplan.

Ændringsforslag 2753
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen anmoder Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd om 
rådgivning, kan den fastsætte en frist for, 
hvornår Det Europæiske 

2. Når Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen anmoder Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd om rådgivning, kan 
den fastsætte en frist for, hvornår Det 
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Databeskyttelsesråds skal yde denne 
rådgivning. En sådan frist fastsættes under 
hensyntagen til, hvor meget den 
pågældende sag haster.

Europæiske Databeskyttelsesråds skal yde 
denne rådgivning. En sådan frist fastsættes 
under hensyntagen til, hvor meget den 
pågældende sag haster.

Or. en

Ændringsforslag 2754
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er relevant, hører Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
udførelsen af de opgaver, der fremgår af 
denne artikel, de interesserede parter og 
giver dem mulighed for at kommentere 
dem inden for en rimelig tidsfrist. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd skal med 
forbehold af artikel 72 offentliggøre 
resultaterne af høringsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 2755
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er relevant, hører Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
udførelsen af de opgaver, der fremgår af 
denne artikel, de interesserede parter og 
giver dem mulighed for at kommentere 
dem inden for en rimelig tidsfrist. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd skal med 
forbehold af artikel 72 offentliggøre 
resultaterne af høringsproceduren.
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Or. en

Ændringsforslag 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er relevant, hører Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
udførelsen af de opgaver, der fremgår af 
denne artikel, de interesserede parter og 
giver dem mulighed for at kommentere 
dem inden for en rimelig tidsfrist. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd skal med 
forbehold af artikel 72 offentliggøre 
resultaterne af høringsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 2757
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er relevant, hører Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
udførelsen af de opgaver, der fremgår af 
artikel 66, de interesserede parter og giver 
dem mulighed for at kommentere dem 
inden for en rimelig tidsfrist. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd skal med 
forbehold af artikel 72 offentliggøre 
resultaterne af høringsproceduren.

Or. en
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Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2758
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
træffer afgørelse med simpelt flertal.

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
træffer afgørelse med simpelt flertal, 
medmindre andet er anført i 
forretningsordenen.

Or. en

Ændringsforslag 2759
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved afstemninger i Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd vil hver repræsentant 
for en medlemsstats tilsynsmyndighed 
have samme antal stemmer, som 
vedkommendes medlemsstat har i Rådet.

Or. es

Ændringsforslag 2760
Csaba Sógor

Forslag til forordning
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Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. Den ene 
næstformand er Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, 
medmindre vedkommende vælges som 
formand.

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. 

Or. hu

Ændringsforslag 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. Den ene 
næstformand er Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, 
medmindre vedkommende vælges som 
formand.

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. 

Or. es

Ændringsforslag 2762
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. Den ene 
næstformand er Den Europæiske 

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. 
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Tilsynsførende for Databeskyttelse, 
medmindre vedkommende vælges som 
formand.

Or. es

Ændringsforslag 2763
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Embedsperioden for formanden og de to 
næstformænd er fem år og kan forlænges.

2. Embedsperioden for formanden og de to 
næstformænd er fem år og kan forlænges. 
De kan afsættes ved afgørelse fra Europa-
Parlamentet med et flertal på to tredjedele 
af de afgivne stemmer og et flertal blandt 
Parlamentets medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2764
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70a
Eksperter eller ekspertgrupper

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
opretter et interessentorgan. Organet skal 
bestå af eksperter fra de berørte 
interessentgrupper. Formanden kan 
foreslå interessenter. Formanden tager i 
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denne sammenhæng hensyn til 
sammenslutninger af registrerede, 
forbrugergrupper og eksperter fra den 
private sektor og den akademiske verden.
2. Rådet træffer beslutning om 
ekspertgruppens tilrettelæggelse og 
mødefrekvens. Disse beslutninger skal 
være baseret på Rådets interne 
forretningsgange. Disse forretningsgange 
offentliggøres.
3. Formanden for Rådet er også formand 
for ekspertgruppen.
4. Medlemmer af Rådet kan ikke være 
medlemmer af ekspertgruppen. 
Medlemmerne af ekspertgruppen skifter 
én gang under den lovgivende forsamling 
og mindst hvert tredje år. En 
repræsentant for Parlamentets og 
Kommissionens ansatte inviteres til 
ekspertgruppens møder og bidrager til 
gruppens arbejde.

5. Eksperterne høres af Rådet om dets 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes et sekretariat for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse forestår dette sekretariat.

1. Der oprettes et sekretariat for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Kommissionen skal give 
Databeskyttelsesrådet de nødvendige 
ressourcer til at varetage dette sekretariat.

Or. es
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Ændringsforslag 2766
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes et sekretariat for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse forestår dette sekretariat.

1. Der oprettes et sekretariat for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Generalsekretariatet for Rådet forestår 
dette sekretariat og tildeler det de 
menneskelige og materielle ressourcer, 
som sikrer en effektiv og uafhængig 
opfyldelse af dets funktioner under 
formandens ledelse.

Or. es

Ændringsforslag 2767
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kommunikationen mellem 
medlemmerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, dets formand og 
Kommissionen og for kommunikationen 
med andre institutioner og offentligheden

b) kommunikationen mellem 
medlemmerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, eksperter eller en 
ekspertgruppe, der høres af Rådet, 
formanden og Kommissionen og for 
kommunikationen med andre institutioner 
og offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 2768
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
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Artikel 71 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forberedelse og opfølgning af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds møder

e) forberedelse og opfølgning af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds møder og 
for de eksperter eller ekspertgrupper, der 
er involveret

Or. en

Ændringsforslag 2769
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forberedelse, udarbejdelse og 
offentliggørelse af udtalelser og andre 
dokumenter, der vedtages af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

f) forberedelse, udarbejdelse og 
offentliggørelse af udtalelser og andre 
dokumenter, der vedtages af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, samt 
dokumenter fra de eksperter eller 
ekspertgrupper, der er involveret.

Or. en

Ændringsforslag 2770
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen forelægger senest to år 
efter nærværende forordnings 
ikrafttræden et forslag til forordning om 
oprettelse af et uafhængigt agentur, der 
skal forestå dette sekretariat, og som skal 
råde over menneskelige og materielle 
ressourcer, der sikrer en effektiv og 
uafhængig opfyldelse af dets funktioner 
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under formandens ledelse.

Or. es

Ændringsforslag 2771
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 a
Juridisk Tjeneste

1. Der oprettes en juridisk tjeneste for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse forestår denne juridiske 
tjeneste.
2. Den juridiske tjeneste yder juridisk 
assistance til tilsynsmyndigheder og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
formandens ledelse.
3. Den juridiske tjeneste er navnlig 
ansvarligt for:
a) ydelse af assistance til 
tilsynsmyndigheder i sager efter 
anmodning fra en tilsynsmyndighed,
b) sagsbehandling for 
tilsynsmyndigheden, hvis 
tilsynsmyndighedens ressourcer er 
utilstrækkelige til effektivt at indbringe en 
sag for en domstol, efter anmodning fra 
tilsynsmyndigheden eller Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd eller Kommissionen 
med tilsynsmyndighedens samtykke
c) udveksling af juridisk viden og erfaring 
blandt tilsynsmyndighederne

d) klarlæggelse og løsning af 
kompetencekonflikter med tredjelande.
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Or. en

Ændringsforslag 2772
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråds 
drøftelser er fortrolige.

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråds 
drøftelser er fortrolige i det omfang, det er 
nødvendigt, samtidig med at der 
opretholdes den højest mulige standard 
for gennemsigtighed og åbenhed, hvad 
angår rådets arbejde i almindelighed.

Or. en

Ændringsforslag 2773
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumenter, der udleveres til 
medlemmer af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, eksperter og 
repræsentanter for tredjemand, er 
fortrolige, medmindre der gives indsigt i 
disse dokumenter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1049/2001, eller Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd på anden måde 
offentliggør dem.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor de har bopæl, hvis 
de finder, at behandlingen af deres 
personoplysninger ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
eller hvis deres anerkendte rettigheder 
ikke overholdes.

Or. es

Ændringsforslag 2775
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til uden økonomisk byrde at indgive klage 
til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor de har deres bopæl, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører en beslutningstagningsmekanisme for tilsynsmyndighederne, som 
skal anvendes, når borgere i den pågældende medlemsstat indgiver klage. Den ledende 
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myndighed kan ud fra sagens omfang indlede en koordineret indsats, hvor mulige 
uoverensstemmelser løses inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Hensigten hermed er at sikre en praktisk anvendelse af systemet, når en registreret indgiver 
en klage.

Ændringsforslag 2776
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
deres egen medlemsstat eller 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige er etableret, 
og hvor behandlingen af deres 
personoplysninger ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2777
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen 
af deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 

udgår
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flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til 
denne forordning er blevet krænket som 
følge af behandlingen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2778
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen 
af deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til 
denne forordning er blevet krænket som 
følge af behandlingen af 
personoplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 

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

Or. en

Begrundelse

Retten til privatlivets fred og databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, der ikke bør 
gøres til genstand for kollektiv klage og underlægges de problematiske retlige og økonomiske 
aspekter, der ledsager en sådan kollektiv klage.

Ændringsforslag 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til 
denne forordning er blevet krænket som 
følge af behandlingen af 
personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, kan indgive 
klage til en tilsynsmyndighed i den 
pågældende medlemsstat på vegne af en 
eller flere registrerede på grund af 
manglende overholdelse af denne 
forordning. Rettighederne kan ligeledes 
påberåbes på vegne af en eller flere 
registrerede, som har bopæl i denne 
medlemsstat, hvis der er beføjelse dertil i 
henhold til forordningen.
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Or. es

Ændringsforslag 2781
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede med den registreredes 
samtykke, hvis den registreredes 
rettigheder i henhold til denne forordning 
er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, navnlig 
arbejdstagerrepræsentanter, har ret til at 
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enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 2783
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til tilsynsmyndigheden i den 
pågældende medlemsstat på vegne af en 
eller flere registrerede, der bor i den 
pågældende medlemsstat, hvis de 
vurderer, at den registreredes rettigheder i 
henhold til denne forordning er blevet 
krænket som følge af behandlingen af 
personoplysninger.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører en beslutningstagningsmekanisme for tilsynsmyndighederne, som 
skal anvendes, når borgere i den pågældende medlemsstat indgiver klage. Den ledende 
myndighed kan ud fra sagens omfang indlede en koordineret indsats, hvor mulige 
uoverensstemmelser løses inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Hensigten hermed er at sikre en praktisk anvendelse af systemet, når en registreret indgiver 
en klage.
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Ændringsforslag 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, herunder 
arbejderrepræsentanter, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte fysiske personers rettigheder og 
interesser, eller handler i samfundets 
interesse, og som er etableret i 
overensstemmelse med en medlemsstats 
lovgivning, har ret til at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat på 
vegne af en eller flere registrerede, hvis de 
vurderer, at den registreredes rettigheder i 
henhold til denne forordning er blevet 
krænket som følge af behandlingen af 
personoplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 2786
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra 
den registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra 
den registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2788
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra 
den registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra 
den registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

udgår

Or. en

Begrundelse

Retten til privatlivets fred og databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, der ikke bør 
gøres til genstand for kollektiv klage og underlægges de problematiske retlige og økonomiske 
aspekter, der ledsager en sådan kollektiv klage.

Ændringsforslag 2790
Kinga Gál

Forslag til forordning
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Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

3. Enhver person har ret til, uafhængigt af 
en klage fra den registrerede, at indgive 
klage til en tilsynsmyndighed i enhver 
medlemsstat, hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

Or. hu

Ændringsforslag 2791
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted, 
eller hvis de vurderer, at en 
registeransvarlig eller en registerfører har 
misligholdt sine forpligtelser i henhold til 
artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 2792
Carmen Romero López

Forslag til forordning
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Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage i den 
medlemsstat, hvor de er etableret, hvis de 
vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden, der berører 
registrerede bosiddende i den pågældende 
medlemsstat, har fundet sted.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører en beslutningstagningsmekanisme for tilsynsmyndighederne, som 
skal anvendes, når borgere i den pågældende medlemsstat indgiver klage. Den ledende 
myndighed kan ud fra sagens omfang indlede en koordineret indsats, hvor mulige 
uoverensstemmelser løses inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Hensigten hermed er at sikre en praktisk anvendelse af systemet, når en registreret indgiver 
en klage.

Ændringsforslag 2793
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser 
truffet af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2794
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.

1. Uden at dette berører proceduren i 
artikel 63a har enhver fysisk eller juridisk 
person har ret til domstolsprøvelse af 
afgørelser truffet af en tilsynsmyndighed, 
der vedrører eller berører vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til retsforfølgning af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende, eller som påvirker 
vedkommende.

Or. es

Ændringsforslag 2796
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.

1. Enhver registeransvarlig, registerfører 
eller anden fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.
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Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 2797
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver registreret har adgang til et 
retsmiddel, der forpligter 
tilsynsmyndigheden til at reagere på en 
klage, hvis der ikke træffes en afgørelse, 
som er nødvendig for at beskytte 
vedkommendes rettigheder, eller hvis 
tilsynsmyndigheden ikke inden for tre 
måneder underretter den registrerede om 
forløbet eller resultatet af klagen i 
henhold til artikel 52, stk. 1, litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver registreret har adgang til et 
retsmiddel, der forpligter 
tilsynsmyndigheden til at reagere på en 
klage, hvis der ikke træffes en afgørelse, 
som er nødvendig for at beskytte 
vedkommendes rettigheder, eller hvis 
tilsynsmyndigheden ikke inden for tre 
måneder underretter den registrerede om 

2. Hvis tilsynsmyndigheden ikke inden for 
tre måneder efter indgivelse af klagen 
underretter den registrerede om forløbet, 
betragtes klagen som afvist. Klagen 
betragtes ligeledes som afvist, hvis 
tilsynsmyndigheden ikke inden for seks 
måneder underretter den registrerede om 
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forløbet eller resultatet af klagen i henhold 
til artikel 52, stk. 1, litra b).

resultatet af klagen.

Or. es

Ændringsforslag 2799
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En sag mod en tilsynsmyndighed 
anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor tilsynsmyndigheden er 
etableret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2800
Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår

Or. hu
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Ændringsforslag 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2802
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2803
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår

Or. es

Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til den foreslåede artikel 54a (ny).

Ændringsforslag 2804
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den registrerede 
har sit sædvanlige opholdssted, kan 
anmode tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registrerede har sit 
sædvanlige opholdssted, om på den 
registreredes vegne at anlægge dennes sag 

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den registrerede 
har sit sædvanlige opholdssted, kan 
anmode tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registrerede har sit 
sædvanlige opholdssted, om at forelægge 
sagen for Det Europæiske 
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mod den kompetente tilsynsmyndighed i 
den anden medlemsstat.

Databeskyttelsesråd, hvor sagen 
behandles under 
sammenhængsmekanismen. Det er kun i 
tilfælde, hvor det ikke er lykkedes rådet at 
forlige de to datatilsynsmyndigheder, at 
den registrerede kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, på den registreredes vegne at 
anlægge dennes sag mod den kompetente 
tilsynsmyndighed i den anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 2805
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne gennemfører endelige 
afgørelser, der træffes af de domstole, 
som er omhandlet i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2806
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne vedtager 
bestemmelser om, at ingen part i en sag 
anlagt mod tilsynsmyndigheden som 
omhandlet i denne artikel er juridisk 
berettiget til at få sine påløbne 
omkostninger godtgjort af nogen af de 
øvrige parter, medmindre kravet et klart 
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grundløst. 

Or. en

Begrundelse

Registrerede, men også mindre registerførere (SMV'er), er ofte tvunget til at måtte acceptere 
selv tvivlsomme afgørelser truffet af registertilsynet på grund af de større økonomiske risici 
ved en klage over sådanne afgørelser, mens der normalt ikke er nogen økonomisk fordel ved 
at vinde disse sager. De har foreslået, at retsomkostninger og tilbagebetaling af omkostninger 
bør frafaldes for at give alle parter mulighed for at forsvare deres rettigheder effektivt.

Ændringsforslag 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
jf. artikel 73, har alle fysiske personer 
adgang til domstolsprøvelse, hvis de finder, 
at deres rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger 
i strid med denne forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
jf. artikel 73, har alle fysiske personer 
adgang til retsforfølgning, hvis de finder, 
at deres rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket.

Or. es

Ændringsforslag 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
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eller registerføreren er etableret. Alternativt 
kan en sådan sag anlægges ved domstolen i 
den medlemsstat, hvor den registrerede har 
sit sædvanlige opholdssted, medmindre den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, der udøver offentligretlige 
beføjelser.

eller registerføreren er etableret. Alternativt 
kan en sådan sag anlægges ved domstolen i 
den medlemsstat, hvor den registrerede har 
sit sædvanlige opholdssted, medmindre den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, der udøver offentligretlige 
beføjelser, eller et andet organ, som har 
fået overdraget en opgave af offentlig 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en sag vedrørende samme 
foranstaltning, afgørelse eller praksis er 
under overvejelse i den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, kan en domstol 
udsætte den verserende sag, medmindre 
påtrængende hensyn til beskyttelsen af den 
registreredes personoplysninger betyder, at 
der ikke er tid til at vente på resultatet af 
proceduren i sammenhængsmekanismen.

3. Hvis en sag vedrørende samme 
foranstaltning, afgørelse eller praksis er 
under overvejelse i den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, kan en domstol 
udsætte den verserende sag efter 
anmodning fra en af de berørte parter og 
efter forudgående høring, medmindre 
påtrængende hensyn til beskyttelsen af den 
registreredes personoplysninger betyder, at 
der ikke er tid til at vente på resultatet af 
proceduren i sammenhængsmekanismen.

Or. es

Ændringsforslag 2810
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller udgår
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sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 2811
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2812
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 og 
75, på vegne af en eller flere registrerede.

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 og 
75, på vegne af en eller flere registrerede 
og efter forudgående tildeling af beføjelse.

Or. es

Ændringsforslag 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en kompetent domstol i en udgår



AM\929533DA.doc 107/190 PE506.170v02-00

DA

medlemsstat har rimelig grund til at 
formode, at en parallel sag føres i en 
anden medlemsstat, kontakter denne den 
kompetente domstol i den anden 
medlemsstat for at bekræfte eksistensen af 
en sådan parallel sag.

Or. es

Ændringsforslag 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en sådan parallel sag i en anden 
medlemsstat vedrører samme 
foranstaltning, afgørelse eller praksis, 
kan domstolen udsætte sagen.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2817
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal sikre, at børn 
nyder de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 73-75. Såfremt børn bliver 
involveret i de sager, der er omhandlet i 
artikel 73-75, skal medlemsstaterne i 
videst muligt omfang sørge for særlige 
garantier, navnlig med hensyn til 
retshjælp.

Or. fr
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Begrundelse

Foranstaltningerne til beskyttelse af børn skal også omfatte procedurer vedrørende klager og 
retsmidler.

Ændringsforslag 2818
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 2819
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling, herunder 
sortlistning, eller enhver anden handling, 
der er uforenelig med denne forordning, 
har ret til erstatning for den forvoldte skade 
og for emotionelle skader fra den 
registeransvarlige eller registerføreren, 
medmindre denne kan påvise, at der 
hverken foreligger forsæt eller 
forsømmelighed fra hans side.

Or. de
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Begrundelse

Hidtil reguleret i stk. 3, men passer bedre ind her.

Ændringsforslag 2820
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt materiel eller 
immateriel skade som følge af en ulovlig 
behandling eller enhver anden handling, 
der er uforenelig med denne forordning, 
har ret til erstatning for den forvoldte skade 
fra den registeransvarlige eller 
registerføreren. Det påhviler den 
registeransvarlige at bevise, at skaden 
ikke er forvoldt af vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 2821
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren. Det påhviler den 
registeransvarlige at bevise, at skaden 
ikke er forvoldt af vedkommende.

Or. en
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Begrundelse

Den registeransvarlige bør bære bevisbyrden som følge af skævheden i adgangen til 
afgørende oplysninger.

Ændringsforslag 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 2823
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige. 
Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger til andre formål end 
dem, der fremgår af den 
registeransvarliges instrukser, kan 
vedkommende blive holdt ansvarlig, 
såfremt en person lider skade som følge af 
en sådan behandling. 

Or. en
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Ændringsforslag 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, herunder sortlistning, der er 
uforenelig med denne forordning, har ret til 
erstatning for den forvoldte skade fra den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres erstatning, hvis oplysninger er blevet anvendt til at afskære en registreret fra 
et aktuelt eller fremtidigt job.

Ændringsforslag 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 2826
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte 
registeransvarlige for hele erstatnings-
beløbet, for så vidt som 
erstatningsansvaret ikke allerede er blevet 
placeret ved fastlæggelsen af ansvar, jf. 
artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 2827
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-
beløbet.

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-
beløbet, medmindre de har en 
fyldestgørende skriftlig aftale.

Or. en

Begrundelse

Skaber incitament til at afklare roller og ansvar skriftligt i tilfælde, hvor flere registerførere 
eller registeransvarlige er involveret, jf. artikel 29-gruppens udtalelse 169. 

Ændringsforslag 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte 
registeransvarlige for hele erstatnings-
beløbet, for så vidt som 
erstatningsansvaret ikke allerede er blevet 
placeret ved fastlæggelsen af ansvar, jf. 
artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 2829
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte 
registeransvarlige kun, for så vidt som 
vedkommende er skyld i den begivenhed, 
der medførte skaden, og 
erstatningsansvaret ikke allerede er blevet 
placeret ved fastlæggelsen af ansvar, jf. 
artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte 
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hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

registeransvarlige solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet, uanset om de måtte 
have indgået en kontraktmæssig aftale i 
henhold til artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-
beløbet.

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-
beløbet. Hvis der er tale om en koncern, 
er hele koncernen ansvarlig som en enkelt 
økonomisk enhed.

Or. en

Ændringsforslag 2832
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 2833
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2834
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
skade i henhold til stk. 2, hvis det viser sig, 
at den respektive registeransvarlige ikke er 
skyld i den begivenhed, der medførte 
skaden.

Or. en

Ændringsforslag 2835
Frank Engel

Forslag til forordning
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Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
skade, hvis den registeransvarlige beviser, 
at vedkommende ikke er skyld i den 
begivenhed, der medførte skaden, eller 
hvis den registeransvarlige ikke har 
faktisk kendskab til den begivenhed, der 
medførte erstatningskravet.

Or. en

Ændringsforslag 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
skade i henhold til stk. 2, hvis det viser sig, 
at den respektive registeransvarlige ikke er 
skyld i den begivenhed, der medførte 
skaden.

Or. en

Ændringsforslag 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
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fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

skade, hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

Or. en

Ændringsforslag 2838
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, kan 
vedkommende blive holdt ansvarlig, 
såfremt en person lider skade som følge af 
en sådan behandling.

Or. en

Ændringsforslag 2839
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når den registeransvarlige har udpeget 
en repræsentant, anvendes sanktioner på 
repræsentanten, uden at dette berører 
eventuelle sanktioner mod den 
registeransvarlige selv.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når den registeransvarlige har udpeget 
en repræsentant, anvendes sanktioner på 
repræsentanten, uden at dette berører 
eventuelle sanktioner mod den 
registeransvarlige selv.

2. Når den registeransvarlige har udpeget 
en repræsentant, anvendes sanktioner på 
repræsentanten i dennes egenskab af 
repræsentant med ansvar for 
overholdelse, uden at dette berører 
eventuelle sanktioner mod den 
registeransvarlige selv.

Or. es

Ændringsforslag 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fastlægger regler om 
sanktioner, der er effektive og 
afskrækkende, så de forhindrer 
krænkelsen af den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til chartret om grundlæggende 
rettigheder, herunder retlige 
bestemmelser, der gør brugen af 
personoplysninger til at sortliste, 
kontrollere eller afskære arbejdstagere fra 
et fremtidigt job til en strafbar handling.

Or. en

Ændringsforslag 2842
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 78 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når medlemsstaterne anvender 
sanktionerne i stk. 1, respekterer de fuldt 
ud ne bis in idem-princippet, hvilket 
indebærer, at der ikke må pålægges 
sanktioner to gange for samme 
overtrædelse af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at personer 
eller virksomheder, der deltager i 
sortlistning, ikke kan modtage EU-støtte 
eller -tilskud eller deltage i offentlige 
kontrakter indgået på EU-plan eller 
nationalt plan, før alle retlige procedurer 
er afsluttet, der er betalt erstatning til alle 
berørte parter, og der foreligger pålidelig 
dokumentation for, at denne kriminelle 
kultur er fjernet fra organisationen.

Or. en

Ændringsforslag 2844
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrative sanktioner Sanktioner
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Or. en

Ændringsforslag 2845
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Tilsynsmyndigheden beslaglægger 
hele en registeransvarlig eller 
registerførers fortjeneste, som er et direkte 
resultat af en forsætlig eller groft uagtsom 
overtrædelse af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I visse situationer kan en bøde baseret på en procentandel være lavere end den fortjeneste, 
der er skabt i kraft af overtrædelse af lovgivningen, hvilket generelt gør visse store ulovlige 
forretningsmodeller rentable. Med dette ændringsforslag indføres det veletablerede princip 
om beslaglæggelse af fortjenester for at lukke dette hul og sikre en fair konkurrence for 
registeransvarlige og registerførere, der overholder loven.

Ændringsforslag 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen udarbejder et 
elektronisk register, som alle nationale 
tilsynsmyndigheder har adgang til. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på regulering af bestemmelserne i 
denne artikel vedrørende det elektroniske 
register.
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Or. es

Ændringsforslag 2847
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel. 
Tilsynsmyndighederne samarbejder med 
hinanden i overensstemmelse med artikel 
46 og 57 for at sikre et harmoniseret 
sanktionsniveau i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at anvende administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 2849
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende advarsler eller administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 2850
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel. 
Tilsynsmyndighederne samarbejder med 
hinanden i overensstemmelse med artikel 
46 og 57 for at sikre et harmoniseret 
sanktionsniveau i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 2851
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver kompetent tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at anvende administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Den kompetente tilsynsmyndighed har i 
overensstemmelse med artikel 51 beføjelse 
til at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

Or. pl

Ændringsforslag 2853
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver kompetent tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at anvende administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. de

Ændringsforslag 2854
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel. De 
administrative sanktioner, som 
tilsynsmyndighederne har til deres 
rådighed, skal som minimum omfatte 
pengebøder og andre administrative 
sanktioner, såsom advarsler og 
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henstillinger om afhjælpende tiltag, 
herunder i relation til tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne har behov for tilstrækkelige beføjelser til at håndhæve forordningen.

Ændringsforslag 2855
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver, 
der ikke efterlever forpligtelserne i denne 
forordning, som minimum en af følgende 
sanktioner:
a) en skriftlig advarsel
b) regelmæssige periodiske 
databeskyttelseskontroller
c) en bøde på op til 100 000 000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Den administrative sanktion skal være effektiv, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 2856
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Besidder den registeransvarlige eller 
registerføreren en gyldig "europæisk 
databeskyttelsesmærkning", jf. artikel 39, 
pålægges kun en bøde i medfør af stk. 2, 
litra c), i tilfælde af forsætlig eller 
uagtsom manglende overholdelse.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske databeskyttelsesmærkning skal skabe tillid hos de registrerede, give 
registeransvarlige retssikkerhed og samtidig eksportere europæiske 
databeskyttelsesstandarder ved at gøre det lettere for ikke-europæiske virksomheder at 
komme ind på europæiske markeder ved at blive certificeret.

Ændringsforslag 2857
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, 
overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter, den fysiske eller 
juridiske persons grad af ansvar, denne 
persons eventuelle tidligere overtrædelser, 
de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
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Or. en

Begrundelse

Sletningen følger delvis af tilføjelsen af artikel 79, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), og 
afspejler delvis sletningen af unødvendige specifikationer.

Ændringsforslag 2858
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges på 
grundlag af overtrædelsens karakter, alvor 
og varighed, overtrædelsens forsætlige 
eller uagtsomme karakter, den fysiske eller 
juridiske persons grad af ansvar, denne 
persons eventuelle tidligere overtrædelser, 
de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. en

Ændringsforslag 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
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virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, de pågældende 
personoplysningers følsomhed, 
overtrædelsens forsætlige eller uagtsomme 
karakter, graden af skade eller risikoen for 
skade som følge af overtrædelsen, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet. Selv om der gives visse 
skønsbeføjelser ved anvendelsen af 
sådanne sanktioner for at tage hensyn til 
ovennævnte omstændigheder og andre 
situationsspecifikke fakta, kan forskelle i 
anvendelsen af administrative sanktioner 
være underlagt en revurdering i 
overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 

2. Bødens størrelse fastlægges under 
hensyntagen til overtrædelsens karakter, 
alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe bruddet 
og den sanktioneredes egentlige 



PE506.170v02-00 128/190 AM\929533DA.doc

DA

artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

økonomiske situation.

Or. es

Ændringsforslag 2861
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, 
overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter, den fysiske eller 
juridiske persons grad af ansvar, denne 
persons eventuelle tidligere overtrædelser, 
de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til:

a) overtrædelsens karakter, alvor og 
varighed
b) overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter
c) de særlige kategorier af 
personoplysninger
d) den fysiske eller juridiske persons grad 
af ansvar og denne persons eventuelle 
tidligere overtrædelser
e) graden af ansvar for databeskyttelse i 
kraft af tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, specielt i 
henhold til artikel 35, 38a, 38b, 38c og 39
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f) de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23
g) graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE. Bødens størrelse bør ligeledes være afhængig af, hvorvidt 
personoplysningerne er af følsom karakter. Der bør desuden tages hensyn til, om en 
registeransvarlig eller en registerfører anser databeskyttelsen for et grundlæggende 
spørgsmål og viser dette ved at gennemføre tekniske eller organisatoriske foranstaltninger og 
garantier, jf. artikel 35, 38a, 38b, 38c og 39.

Ændringsforslag 2862
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, 
overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter, den fysiske eller 
juridiske persons grad af ansvar, denne 
persons eventuelle tidligere overtrædelser, 
de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
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Or. en

Ændringsforslag 2863
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse skal afspejle 
overtrædelsens karakter, alvor og varighed, 
overtrædelsens forsætlige eller uagtsomme 
karakter, den fysiske eller juridiske persons 
grad af ansvar, denne persons eventuelle 
tidligere overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. en

Ændringsforslag 2864
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, de pågældende 
personoplysningers følsomhed, 
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fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

overtrædelsens forsætlige eller uagtsomme 
karakter, graden af skade eller risikoen for 
skade som følge af overtrædelsen, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet. Selv om der gives visse 
skønsbeføjelser ved anvendelsen af 
sådanne sanktioner for at tage hensyn til 
ovennævnte omstændigheder og andre 
situationsspecifikke fakta, kan forskelle i 
anvendelsen af administrative sanktioner 
være underlagt en revurdering i 
overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen.
Ved fastsættelsen af en administrativ bøde 
tager tilsynsmyndighederne også hensyn 
til bøder, skadeserstatninger eller andre 
sanktioner, som tidligere er blevet pålagt 
den fysiske eller juridiske person af en 
domstol eller et andet organ med hensyn 
til overtrædelsesspørgsmålet.
Skærpende omstændigheder, der 
medfører administrative bøder ved den 
øvre grænse, som fastsat i stk. 4-6, er 
navnlig:
a) gentagne overtrædelser ved en 
hensynsløs tilsidesættelse af den gældende 
lovgivning
b) nægtelse af samarbejde i forbindelse 
med eller hindring af en 
håndhævelsesproces
c) overtrædelser, der er forsætlige og 
alvorlige, og som sandsynligvis vil føre til 
en betydelig skade.
Formildende omstændigheder, der 
medfører administrative bøder ved den 
nedre grænse, er navnlig:
a) foranstaltninger truffet af en fysisk 
eller juridisk person for at sikre 
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overholdelse af relevante forpligtelser
b) reel usikkerhed om, hvorvidt den 
pågældende aktivitet udgjorde en 
tilsidesættelse af de relevante forpligtelser
c) øjeblikkelig indstilling af overtrædelsen 
efter kendskab til denne
d) samarbejde i forbindelse med en 
hvilken som helst håndhævelsesproces.

Or. en

Ændringsforslag 2865
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, 
oplysningernes følsomhed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
specifikke kategori for 
personoplysningerne, graden af skaden 
eller risikoen for skade som følge af 
overtrædelsen, den fysiske eller juridiske 
persons grad af ansvar, denne persons 
eventuelle tidligere overtrædelser, de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. de
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Begrundelse

Ved strafudmålingen skal der tages hensyn til både kategorien af data og skadens omfang.

Ændringsforslag 2866
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, 
overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter, den fysiske eller 
juridiske persons grad af ansvar, denne 
persons eventuelle tidligere overtrædelser, 
de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. En administrativ sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Ved afgørelsen af arten, 
rækkevidden og alvoren af den 
administrative sanktion, der skal 
pålægges, tager tilsynsmyndigheden 
hensyn til alle omstændigheder og 
navnlig:

a) overtrædelsens karakter, alvor og 
varighed
b) hvorvidt overtrædelsen var overlagt
c) hvorvidt der blev taget rimelige skridt 
for at undgå den
d) hvorvidt overtrædelsen i væsentlig grad 
skadede eller krænkede den registreredes 
grundlæggende rettigheder og friheder 
eller i væsentlig grad forstyrrede den 
registrerede 
e) ethvert skridt, der er taget for at afbøde 
følgerne af en overtrædelse, herunder 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet eller følgerne heraf
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f) eventuelle tidligere overtrædelser.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tegner et bedre billede af de faktorer, der skal tages i betragtning.

Ændringsforslag 2867
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende faktorer skal tages i 
betragtning ved fastlæggelsen af 
administrative sanktioner:
a) karakteren, alvoren og varigheden af 
den manglende overholdelse
b) de procedurer, som er gennemført 
under hensyntagen til konteksten og de 
risici, behandlingen af personoplysninger 
indebærer, jf. artikel 5a og 5b
c) den fysiske eller juridiske persons grad 
af ansvar og vedkommendes tidligere 
overtrædelser
d) graden af de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold 
til:
i) artikel 23 - indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger
ii) artikel 23a - overholdelse
iii) artikel 30 - behandlingssikkerhed
iv) artikel 33 - konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse
v) artikel 33a - undersøgelse af 
opfyldelsen af kravene til databeskyttelse
vi) artikel 35 - udpegning af den 
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databeskyttelsesansvarlige
e) graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Den administrative sanktion skal være effektiv, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 2868
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med fastlæggelsen af den 
administrative sanktions type, niveau og 
beløb tager tilsynsmyndigheden alle 
relevante omstændigheder i betragtning 
under behørigt hensyn til følgende 
kriterier:
a) hvorvidt den registeransvarliges eller 
registerføreren besidder en gyldig 
"europæisk databeskyttelsesmærkning", 
jf. artikel 39
b) overtrædelsens karakter, alvor og 
varighed
c) hvorvidt overtrædelsen blev begået 
forsætligt eller uagtsomt
d) den fysiske eller juridiske persons grad 
af ansvar og vedkommendes tidligere 
overtrædelser
e) tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer 
gennemført i henhold til artikel 23 og 30, 
såsom anvendelse af pseudonyme 
oplysninger
f) de specifikke kategorier af 
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personoplysninger, der er berørt af 
overtrædelsen
g) hvorvidt der er tale om gentagne 
overtrædelser
h) omfanget af den skade, de registrerede 
har lidt
i) den økonomiske interesse, der førte til 
overtrædelsen ved den ansvarlige person, 
og den ansvarlige persons fortjeneste eller 
undgåede tab, såfremt disse beløb kan 
beregnes
j) graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
overtrædelsen og afbøde de negative 
konsekvenser, som overtrædelsen måtte 
have givet anledning til
k) afvisning af at samarbejde i forbindelse 
med eller hindring af tilsyn og kontroller 
gennemført af tilsynsmyndigheden i 
henhold til artikel 53.

Or. en

Ændringsforslag 2869
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

udgår

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
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tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

En følge af indførelsen af 79, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 2870
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

udgår

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2871
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 

udgår
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forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:
a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Den tilsynsførende har brug for fleksibilitet i forbindelse med fastsættelsen af sanktioner.

Ændringsforslag 2872
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning skal der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

Or. en

Ændringsforslag 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
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manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner. 
Den kompetente tilsynsmyndighed kan, i 
overensstemmelse med omfanget af den 
forvoldte skade, pålægge en bøde på op til 
1 000 000 EUR, når der er tale om 
gentagne eller bevidste overtrædelser, 
eller, hvis det drejer sig om en 
virksomhed, på op til 1 % af dens årlige 
globale omsætning. 

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2874
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en uforsætlig manglende 
overholdelse af denne forordning, samt 
hvis det ikke berører en registreret, indgår 
tilsynsmyndigheden en aftale med den 
pågældende registeransvarlige eller 
registerfører om at afhjælpe den 
manglende overholdelse af denne 
forordning, uden at give en skriftlig 
advarsel eller pålægge en sanktion:

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 

I tilfælde af alvorlig manglende 
overholdelse af denne forordning, bør 
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udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

tilsynsmyndigheden først give en skriftlig 
advarsel, inklusive forslag til 
foranstaltninger til at afhjælpe bruddene 
på datasikkerheden inden for en rimelig 
frist, uden pålæggelse af sanktioner.

Den kompetente tilsynsmyndighed kan, i 
henhold til stk. 2, pålægge en bøde på op 
til 1 000 000 EUR, eller, hvis det drejer sig 
om en virksomhed, på op til 2 % af dens 
årlige globale omsætning, for ikke at 
afhjælpe bruddene på datasikkerheden 
med de foranstaltninger, der er anført i en 
skriftlig advarsel, eller hvis der er tale om 
gentagne eller bevidste overtrædelser.

Or. en

Begrundelse

Sanktionerne bør forenkles og skal være risikoorienterede og vurderes forskelligt alt efter 
overtrædelsens alvor. Bødens maksimale størrelse bør bevares. Tilsynsmyndighedernes 
uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, skal imidlertid bevares. Desuden kan sammenhængsmekanismen, 
navnlig artikel 58, stk. 3 og 4, bidrage til en harmoniseret politik for administrative 
sanktioner i EU.

Ændringsforslag 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning, hvor der ikke tidligere er 
truffet afgørelse om annullering, kan der 
gives en skriftlig advarsel uden pålæggelse 
af sanktioner. Der kan derimod afhængigt 
af omstændighederne træffes alternative 
afhjælpende foranstaltninger i følgende 
tilfælde, hvis:

Or. es
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Ændringsforslag 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første manglende 
overholdelse af denne forordning kan der 
gives en skriftlig advarsel uden pålæggelse 
af sanktioner.

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 2877
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner.

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
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personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner.

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2879
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

udgår



AM\929533DA.doc 143/190 PE506.170v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

b) en virksomhed eller organisation 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Tærsklen på 250 arbejdstagere stiller ikke arbejdsgiverne lige, er diskriminerende over for 
større virksomheder og er på ingen måde nødvendig for at nå artiklens mål. Desuden er 
tærsklen ikke let at fortolke i alle aspekter. 

Ændringsforslag 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

b) en virksomhed eller organisation 
samarbejder med en tilsynsmyndighed om 
indførelse af afhjælpende 
foranstaltninger, som gør det muligt at 
undgå lignende overtrædelser i fremtiden. 
Det nævnte samarbejde skal gennemføres 
i form af skriftlige aftaler med 
tilsynsmyndigheden. Manglende 
samarbejde med tilsynsmyndigheden skal 
resultere i en bøde, som skal pålægges 
senest seks måneder efter, sagen blev 
indledt.
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Or. es

Ændringsforslag 2882
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en offentlig myndighed behandler 
data.

Or. en

Ændringsforslag 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den offentlige administration 
samarbejder med tilsynsmyndigheden om 
indførelse af foranstaltninger, der gør det 
muligt at undgå lignende overtrædelser i 
fremtiden. Det nævnte samarbejde skal 
gennemføres i form af aftaler eller 
afgørelser truffet af den relevante 
myndighed i henhold til de indledende 
foranstaltninger. Manglende samarbejde 
med tilsynsmyndigheden skal resultere i 
en bøde, som skal pålægges senest et år 
efter, sagen blev indledt.

Or. es

Ændringsforslag 2884
Sarah Ludford

Forslag til forordning



AM\929533DA.doc 145/190 PE506.170v02-00

DA

Artikel 79 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En tilsynsmyndighed kan navnlig 
beslutte, at det vil være hensigtsmæssigt at 
anvende en sanktion, som ikke er en bøde, 
såfremt databehandlingsaktiviteternes 
karakter, omfang eller formål betyder, at 
aktiviteten efter al sandsynlighed ikke 
udgør en risiko for den registreredes 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Den tilsynsførende har brug for fleksibilitet til at sammenholde sanktionen med risikoen.

Ændringsforslag 2885
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2 
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4. 

Or. en
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Begrundelse

En følge af indførelsen af 79, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 2886
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4. 

Or. en

Ændringsforslag 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår
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a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4. 

Or. en

Ændringsforslag 2888
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på maksimalt 250 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt overtræder artikel 12, stk. 1 og 
2.

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 %, 
alt efter hvilket beløb der er størst, af dens 
årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt 
overtræder artikel 12, stk. 1 og 2.

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Det drejer sig om en mere præcis formulering og en mere hensigtsmæssig maksimal bøde for 
forsætlige overtrædelser, som anført i paragraffen.

Ændringsforslag 2890
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 250 000 EUR, 
såfremt vedkommende forsætligt:

Or. en
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Ændringsforslag 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger, på 
baggrund af overtrædelsens alvor, en 
bøde eller giver en advarsel, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 2893
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger bøder, 
som er afstemt efter overtrædelsens 
karakter og omfang samt den forvoldte 
eller potentielt forvoldte skade, 
overtrædelsens varighed, tidligere 
overtrædelser og responsen på den/de 
pågældende hændelse(r), på op til højst 
250 000 EUR, eller, hvis det drejer sig om 
en virksomhed, på op til 0,5 % af dens 
årlige globale omsætning. Disse 
overtrædelser og bøder er gældende for 
enhver, der:

Or. en

Ændringsforslag 2894
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med disse overtrædelser ville en bøde, der afhænger af virksomhedens 
omsætning, være uforholdsmæssig.

Ændringsforslag 2895
Sarah Ludford
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Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 250 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 0,5 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder er nødt til at foretage et skøn for at afgøre, hvorvidt en bøde er 
hensigtsmæssig, samt i givet fald størrelsen af en sådan bøde.

Ændringsforslag 2896
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14
b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
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modtageren i henhold til artikel 13
c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17
d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3
g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Begrundelse

En følge af indførelsen af 79, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 2897
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14
b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13
c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17
d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3
g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
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eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14
b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13
c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17
d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
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registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3
g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale gennemsnitlige 
indtjening, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. es

Ændringsforslag 2900
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 500 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 1 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14

b) ikke giver den registrerede indsigt i eller 
ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13

b) ikke giver den registrerede indsigt i eller 
ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, eller ikke har fastsat en 
mekanisme i henhold til artikel 17a. Ved 
fastlæggelsen af en bøde for en 
overtrædelse, som anført i dette afsnit, 
skal tilsynsmyndigheden tage højde for, i 
hvilket omfang den registeransvarlige 
eller hovedvirksomheden, som anført i 
artikel 22, stk. 4, har indført mekanismer 
til at sikre, at tidsfristerne for opbevaring 
af personoplysningerne overholdes 

d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18

d) hindrer den registrerede i at få adgang 
til hans/hendes brugergenererede indhold 
til en anden applikation i strid med artikel 
18

e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24

e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
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af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, ikke 
overholder reglerne om ytringsfrihed eller 
reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, ikke 
overholder reglerne om ytringsfrihed eller 
reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Begrundelse

 The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Ændringsforslag 2901
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på maksimalt 500 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 2 
% af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt overtræder artikel 11, 12, stk. 3 
og 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 31, stk. 
4, 44, stk. 3, 80, 82 og 83.

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14
b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
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henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13
c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17
d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3
g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 



AM\929533DA.doc 159/190 PE506.170v02-00

DA

bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 2 % 
af dens årlige globale omsætning, alt efter 
hvilket beløb der er størst, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt 
overtræder artikel 11, 12, stk. 3 og 4, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 31, stk. 4, 44, 
stk. 3, 80, 82 og 83.

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14
b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13
c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17
d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3f
g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
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ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 2903
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, såfremt 
vedkommende forsætligt:

Or. en

Ændringsforslag 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger, på 
baggrund af overtrædelsens alvor, enhver 
en bøde eller giver en advarsel, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 3 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende:

Or. en

Ændringsforslag 2906
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger, på 
samme kriterier som anført i artikel 79, 
stk. 4, og ved mere alvorlige 
overtrædelser, enhver en bøde på op til 
højst 500 000 EUR, eller, hvis det drejer 
sig om en virksomhed, på op til maksimalt 
3 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende:

Or. en

Ændringsforslag 2907
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 

5. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 500 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 1 % af dens årlige globale 
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såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder skal i højere grad foretage et skøn for at afgøre, hvorvidt en bøde er 
hensigtsmæssig, samt i givet fald størrelsen af en sådan bøde.

Ændringsforslag 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14

a) ikke fremlægger oplysninger eller 
tydeligvis fremlægger ufuldstændige 
oplysninger i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14

Or. es

Ændringsforslag 2909
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, på websteder eller i 
forbindelse med data, som er underlagt 
deres kontrol, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
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i henhold til artikel 17 om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17

Or. en

Ændringsforslag 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17

c) ikke tilgodeser retten til at blive glemt 
eller til sletning i henhold til denne 
forordning

Or. es

Ændringsforslag 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18

d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller uden legitimt 
grundlag hindrer den registrerede i at 
overføre personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18

Or. es
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Ændringsforslag 2912
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2913
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2914
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 14, artikel 28, artikel 31, stk. 4, og 
artikel 44, stk. 3

Or. de
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Ændringsforslag 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

f) ikke videregiver, eller ikke er i stand til 
at videregive, de obligatoriske oplysninger 
til tilsynsmyndigheden i henhold til denne 
forordning, medmindre der er tale om en 
alvorlig overtrædelse i henhold til denne 
forordning og medlemsstaternes 
lovgivning

Or. es

Ændringsforslag 2916
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

udgår

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19
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d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25
g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
i henhold til artikel 31 og 32
i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44
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m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1
n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Begrundelse

En følge af indførelsen af 79, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 2917
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

udgår

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19
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d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25
g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
i henhold til artikel 31 og 32
i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44
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m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1
n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Ændringsforslag 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

udgår

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19
d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
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e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25
g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
i henhold til artikel 31 og 32
i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44
m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
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artikel 53, stk. 1
n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Ændringsforslag 2919
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 1 000 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8

b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81

b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81

c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19

c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19

d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20

d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20

e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
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23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25

f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25

g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede i 
henhold til artikel 31 og 32

h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede i 
henhold til artikel 31 og 32

i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39

k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39

l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for en 
undtagelse i henhold til artikel 40-44

l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for en 
undtagelse i henhold til artikel 40-44

m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1

m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1

n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 

n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
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give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2

give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 3

o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Begrundelse

 The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Ændringsforslag 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale gennemsnitlige 
indtjening, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. es

Ændringsforslag 2921
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på maksimalt 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt overtræder 
bestemmelserne i denne forordning, ud 
over de bestemmelser, der henvises til i 
stk. 4 og 5.

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19
d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25
g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
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i henhold til artikel 31 og 32
i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44
m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1
n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Ændringsforslag 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på maksimalt 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 5 
% af dens årlige globale omsætning, alt 
efter hvilket beløb der er størst, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt 
overtræder bestemmelserne i denne 
forordning, ud over de bestemmelser, der 
henvises til i stk. 4 og 5.

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19
d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25
g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27
h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
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i henhold til artikel 31 og 32
i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44
m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1
n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, 
stk. 6, og artikel 53, stk. 2
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

Or. en

Ændringsforslag 2923
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 1 000 000 EUR, 
såfremt vedkommende forsætligt:

Or. en

Ændringsforslag 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger, på 
baggrund af overtrædelsens alvor, enhver 
en bøde eller giver en advarsel, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 5 
% af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:
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Or. en

Ændringsforslag 2926
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en overtrædelse for 
vindings skyld, begået af en virksomhed, 
på op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. de

Ændringsforslag 2927
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger, på 
samme kriterier som anført i artikel 79, 
stk. 4, og ved de mest alvorlige 
overtrædelser, enhver en bøde på op til 
højst 500 000 EUR, eller, hvis det drejer 
sig om en virksomhed, på op til 2 % af 
dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende:

Or. en

Ændringsforslag 2928
Sarah Ludford
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Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden kan pålægge 
enhver en bøde på op til 1 000 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder er nødt til at foretage et skøn for at afgøre, om en bøde er 
hensigtsmæssig, samt i givet fald størrelsen af en sådan bøde.

Ændringsforslag 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19

c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19, med undtagelse af 
tilfælde, hvor der eksisterer legitime 
grunde i henhold til denne forordning

Or. es

Ændringsforslag 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 

udgår



AM\929533DA.doc 181/190 PE506.170v02-00

DA

profilering i henhold til artikel 20

Or. es

Ændringsforslag 2931
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2933
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede i 
henhold til artikel 31 og 32

h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede, 
hvor dette er obligatorisk i henhold til 
artikel 31 og 32

Or. es

Ændringsforslag 2935
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ikke gennemfører en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 33 
og 34

i) ikke gennemfører en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden, hvor dette er 
obligatorisk i henhold til artikel 33 og 34

Or. es

Ændringsforslag 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv i 
henhold til artikel 35, 36 og 37

j) ikke sikrer betingelserne for, at en 
databeskyttelsesansvarlig kan udøve dette 
hverv i henhold til artikel 35, 36 og 37

Or. es

Ændringsforslag 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39

k) misbruger databeskyttelsesmærkninger, 
-mærker eller -certificeringer som 
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omhandlet i artikel 39

Or. es

Ændringsforslag 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I henhold til bestemmelserne i denne 
artikel kan sanktioner for uagtsom 
overtrædelse pålægges inden for følgende 
frister:
a) inden for to år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 4
b) inden for fire år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 5
c) inden for seks år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 6.

Or. es

Ændringsforslag 2940
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der kan kun pålægges en bøde for 
overtrædelser, som anført i stk. 6, ved en 
bestemt form for behandling af 
personoplysninger. Tilsynsmyndigheden 
tager ved fastlæggelsen af en bøde for en 
overtrædelse, som anført i denne 
paragraf, højde for følgende fakta og 
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omstændigheder:
a) i hvilket omfang den registeransvarlige 
eller hovedvirksomheden, som anført i 
artikel 22, stk. 4, har vedtaget interne 
politikker og har gennemført de 
foranstaltninger, der henvises til i artikel 
22, 23 og 30, for så vidt angår denne 
behandling 
b) hvorvidt den registeransvarlige eller 
hovedvirksomheden, som anført i artikel 
22, stk. 4, har udpeget en 
databeskyttelsesansvarlig i henhold til 
artikel 35
c) i hvilket omfang den registeransvarlige 
har givet den databeskyttelsesansvarlige, 
hvis en sådan er udpeget, mulighed for at 
udføre sine opgaver, som anført i artikel 
37, for så vidt angår denne behandling
d) i hvilket omfang den 
databeskyttelsesansvarlige, hvis en sådan 
er udpeget, er blevet inddraget i 
beslutningsprocessen vedrørende denne 
behandling eller gennemførelsen heraf 
e) hvorvidt den registeransvarlige har 
udført en konsekvensanalyse vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred i 
forbindelse med denne behandling
f) hvorvidt den registeransvarlige har 
overholdt artikel 26, i det omfang det er 
relevant, og
g) i hvilket omfang den registeransvarlige 
har givet registerføreren, hvis en sådan 
findes, instrukser i henhold til artikel 27. 

Or. en

Begrundelse

 The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
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take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Ændringsforslag 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. I henhold til bestemmelserne i denne 
artikel kan sanktioner for alvorlig 
uagtsom overtrædelse pålægges inden for 
følgende frister:
a) inden for fem år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 4
b) inden for 10 år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 5
c) inden for 15 år, hvis der er tale om 
sanktioner, der resulterer i en bøde i 
henhold til stk. 6.

Or. es

Ændringsforslag 2942
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2944
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2945
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

7. 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 at ajourføre størrelsen i 
absolutte tal af de administrative bøder, 
der er omhandlet i denne artikels stk. 4, 5 
og 6 under hensyntagen til kriterierne i 
stk. 2, og udviklingen i de almindelige 
leveomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 2946
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

7. Såfremt der foreligger overbevisende 
dokumentation for, at organisationer har 
gjort sig skyldige i gentagen eller grov 
forsømmelse i forbindelse med udøvelsen 
af deres beføjelser i henhold til denne 
forordning, eller såfremt disse sanktioner 
ikke har bidraget til at hindre alvorligt 
misbrug, som ikke er omfattet af de 
nuværende rammer. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 86 med henblik på at ajourføre 
størrelsen af eller betingelserne for de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 2947
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Artikel 79, stk. 4-7, finder ikke 
anvendelse på offentlige myndigheder. 
Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse til 
at fastlægge og pålægge offentlige 
myndigheder bøder.

Or. en

Ændringsforslag 2948
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen stiller senest et år efter 
denne forordnings ikrafttræden lovforslag 
med henblik på at specificere kriterier og 
krav i forbindelse med den solidariske 
hæftelse, der er gældende for den 
registeransvarlige og registerføreren samt 
ikke mindst det bestyrelsesmedlem, der 
henvises til i artikel 37a, i sager 
vedrørende manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2949
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen stiller senest et år efter 
denne forordnings ikrafttræden lovforslag 
med henblik på at specificere kriterier og 
krav i forbindelse med administrative og 
strafferetlige sanktioner over for 
bestyrelsen, ikke mindst det 
bestyrelsesmedlem, der henvises til i 
artikel 37a, i sager vedrørende manglende 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
forordning, når dette er eller har været til 
skade for registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 2950
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Kommissionen stiller senest et år efter 
denne forordnings ikrafttræden lovforslag 
med henblik på at specificere vilkår og 
kriterier for at garantere retlig beskyttelse 
af informanter.

Or. en


