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Ændringsforslag 41 udgår, da teksten til ændringsforslaget er flyttet til ændringsforslag 

44. 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

 

Ændringsforslag 100 får følgende ordlyd:  

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 69 m (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 69m 

 Ret til berigtigelse eller sletning af 
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operationelle personoplysninger og 

begrænsning af behandling 

 1. Alle registrerede har ret til at få 

urigtige operationelle personoplysninger 

om sig selv berigtiget af EU-agenturer og 

-missioner uden unødig forsinkelse. Den 

registrerede har under hensyntagen til 

formålene med behandlingen ret til få 

fuldstændiggjort ufuldstændige 

operationelle personoplysninger, bl.a. ved 

at fremlægge en supplerende erklæring. 

EU-agenturer og -missioner sletter 

operationelle personoplysninger uden 

unødig forsinkelse, og EU-agenturer og -

missioner har pligt til at slette 

operationelle personoplysninger om den 

registrerede uden unødig forsinkelse, hvis 

behandlingen overtræder artikel 69b, 69c 

eller 69h, eller hvis operationelle 

personoplysninger skal slettes for at 

overholde en retlig forpligtelse, som EU-

agenturer og -missioner er underlagt.  

I stedet for sletning begrænser Unionens 

agenturer og missioner behandling, hvis: 

 a) rigtigheden af de operationelle 

personoplysninger bestrides af den 

registrerede, og deres rigtighed eller 

urigtighed ikke kan konstateres eller 

 b) de operationelle personoplysninger 

skal bevares som bevismiddel. 

 2. Hvis behandling er begrænset i 

henhold til stk. 1, andet afsnit, litra a), 

giver EU-agenturer og -missioner den 

registrerede meddelelse herom, inden 

begrænsningen af behandling ophæves. 

Begrænsede oplysninger må kun 

behandles til det formål, der var grunden 

til, at de ikke blev slettet. 

 3. EU-agenturer og -missioner giver 

den registrerede skriftlig meddelelse om 

ethvert afslag på berigtigelse eller sletning 

af operationelle personoplysninger eller 

begrænsning af behandling og om 

begrundelsen for afslaget. EU-agenturer 

og -missioner kan helt eller delvis 

begrænse forpligtelsen til at give sådanne 
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oplysninger, i det omfang en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund under behørigt 

hensyn til den berørte fysiske persons 

grundlæggende rettigheder og legitime 

interesser for at: 

 a) undgå, at der lægges hindringer i 

vejen for officielle eller retlige 

undersøgelser, efterforskninger eller 

procedurer 

 b) undgå at skade forebyggelsen, 

afsløringen, efterforskningen eller 

retsforfølgningen af strafbare handlinger 

eller fuldbyrdelsen af strafferetlige 

sanktioner 

 c) beskytte medlemsstaternes 

offentlige sikkerhed 

 d) beskytte medlemsstaternes 

nationale sikkerhed 

 e) beskytte andres rettigheder og 

frihedsrettigheder. 

 4. EU-agenturer og -missioner giver 

den registrerede meddelelse om 

muligheden for at klage til Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse eller at indbringe sagen 

for Den Europæiske Unions Domstol. 

 5. EU-agenturer og -missioner 

meddeler berigtigelse af urigtige 

operationelle personoplysninger til den 

kompetente myndighed, hvorfra de 

urigtige operationelle personoplysninger 

stammer.  

 6. Hvis de operationelle 

personoplysninger er blevet berigtiget 

eller slettet, eller behandlingen er blevet 

begrænset, jf. stk. 1, 2 og 3, underretter 

EU-agenturer og -missioner modtagerne 

og meddeler dem, at de skal berigtige eller 

slette de operationelle personoplysninger 

eller begrænse behandlingen af de 

operationelle personoplysninger, som de 

har ansvaret for. 
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(Vedrører alle sprogudgaver.) 


