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KORT BEGRUNDELSE 

Princippet om, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om dem selv er fastlagt i 

artikel 16, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Med 

artikel 16, stk. 2, i TEUF indførtes et specifikt retsgrundlag for vedtagelsen af regler om 

beskyttelse af personoplysninger. I artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder fastslås det desuden, at beskyttelse af personoplysninger er en 

grundlæggende rettighed.  

 

Retten til beskyttelse af personoplysninger omfatter også behandling af personoplysninger i 

EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer. Forordning (EF) nr. 45/2001 er den 

vigtigste retsakt i den gældende EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i EU's 

institutioner. Den blev vedtaget i 2001 med to mål for øje: beskyttelse af den grundlæggende 

ret til databeskyttelse og garanti for fri udveksling af personoplysninger i Unionen.  

 

Den 27. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning 

om databeskyttelse). Den generelle forordning om databeskyttelse vil finde anvendelse fra 

25. maj 2018. Ifølge denne forordning skal forordning (EF) nr. 45/2001 tilpasses til de 

principper og bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, med henblik på at 

sikre en stærk og sammenhængende databeskyttelsesramme i Unionen, således at begge 

retsakter kan finde anvendelse samtidig.  

 

I forslaget fastsætter Kommissionen de ændringer, der er nødvendige for tilpasningen af 

2001-forordningen til den generelle forordning om databeskyttelse på en retfærdig og 

afbalanceret måde. På ét punkt afviger forslaget på ubegrundet vis fra den generelle 

forordning om databeskyttelse, nemlig vedrørende alderen for samtykke fra mindreårige. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Hvis artikel 5, stk. 1, litra d), finder 

anvendelse i forbindelse med udbud af 

informationssamfundstjenester direkte til 

børn, er behandling af personoplysninger 

om et barn lovlig, hvis barnet er mindst 13 

år. Er barnet under 13 år, er sådan 

(1) Hvis artikel 5, stk. 1, litra d), finder 

anvendelse i forbindelse med udbud af 

informationssamfundstjenester direkte til 

børn, er behandling af personoplysninger om 

et barn lovlig, hvis barnet er mindst 16 år. Er 

barnet under 16 år, er sådan behandling kun 
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behandling kun lovlig, hvis og i det 

omfang samtykke gives eller godkendes af 

indehaveren af forældremyndigheden over 

barnet. 

lovlig, hvis og i det omfang samtykke gives 

eller godkendes af indehaveren af 

forældremyndigheden over barnet. 

Or. en 

 

 

 

 

 


