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Ändringsförslag 41 har strukits eftersom texten i ändringsförslaget har flyttats till 

ändringsförslag 44. 

(Berör samtliga språkversioner.) 

 

Ändringsförslag 100 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 69m (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 69m 

 Anmälningsskyldighet avseende rättelse 
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eller radering av operativa 

personuppgifter och begränsning av 

behandling 

 1. Den registrerade ska ha rätt att av 

unionens byråer och uppdrag utan 

onödigt dröjsmål få felaktiga operativa 

personuppgifter som rör honom eller 

henne rättade. Med beaktande av 

ändamålen med behandlingen ska den 

registrerade ha rätt att komplettera 

ofullständiga operativa personuppgifter, 

bland annat genom att tillhandahålla ett 

kompletterande uttalande. Unionens 

byråer och uppdrag ska radera operativa 

personuppgifter utan onödigt dröjsmål, 

och den registrerade ska ha rätt att av 

unionens byråer och uppdrag utan 

onödigt dröjsmål få operativa 

personuppgifter som rör honom eller 

henne raderade om behandlingen strider 

mot artiklarna 69b, 69c eller 69h eller om 

de operativa personuppgifterna måste 

raderas för att unionens byråer och 

uppdrag ska kunna uppfylla en rättslig 

skyldighet som de omfattas av,  

 I stället för radering ska unionens byråer 

och uppdrag begränsa behandling om: 

 (a) den registrerade bestrider de 

operativa personuppgifternas korrekthet 

och korrektheten eller felaktigheten inte 

kan fastställas, eller 

 (b) de operativa personuppgifterna 

måste sparas som bevisning. 

 2. Om behandlingen begränsas enligt 

punkt 1 andra stycket led a ska unionens 

byråer och uppdrag underrätta den 

registrerade innan begränsningen av 

behandlingen upphävs. Begränsade 

uppgifter får endast behandlas för det 

syfte som hindrade att de raderades. 

 3. Unionens byråer och uppdrag ska 

skriftligen underrätta den registrerade om 

eventuell vägran att rätta eller radera 

operativa personuppgifter eller begränsa 

behandlingen och om skälen till vägran. 

Unionens byråer och uppdrag får helt 
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eller delvis begränsa skyldigheten att 

tillhandahålla sådan information i den 

utsträckning som en sådan begränsning 

utgör en nödvändig och proportionell 

åtgärd i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till den berörda fysiska personens 

grundläggande rättigheter och berättigade 

intressen, i syfte att 

 (a) undvika att hindra offentliga eller 

rättsliga utredningar, undersökningar 

eller förfaranden, 

 (b) undvika skadlig inverkan på 

arbete med att förebygga, avslöja, utreda 

eller lagföra brott eller verkställa 

straffrättsliga påföljder, 

 (c) skydda medlemsstaternas 

allmänna säkerhet, 

 (d) skydda medlemsstaternas 

nationella säkerhet, 

 (e) skydda andra personers rättigheter 

och friheter. 

 4. Unionens byråer och uppdrag ska 

underrätta den registrerade om 

möjligheten att lämna in ett klagomål till 

Europeiska datatillsynsmannen eller 

begära rättslig prövning vid Europeiska 

unionens domstol. 

 5. Unionens byråer och uppdrag ska 

meddela varje rättelse av felaktiga 

operativa personuppgifter till den 

behöriga myndighet från vilken de 

felaktiga operativa personuppgifterna 

kommer.  

 6. Unionens byråer och uppdrag ska, 

när operativa personuppgifter har rättats 

eller raderats eller deras behandling har 

begränsats i enlighet med punkterna 1, 2 

och 3, underrätta mottagarna och 

informera dem om att de måste rätta eller 

radera de operativa personuppgifterna 

eller begränsa den behandling av 

operativa personuppgifter som utförs 

under deras ansvar. 

 


