
 
 
 
Den retlige ramme for beskyttelse af personoplysninger 

 
Retsgrundlaget er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) 
nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF. 

Den 1. februar 2012 vedtog Revisionsretten gennemførelsesbestemmelser i henhold til forordning (EF) 
nr. 45/2001 (jf. afgørelse nr. 11/2012 af 1.2.2012). 

Andre relevante referencer i forbindelse med beskyttelse af privatlivets fred er: 

• Traktaten om Den Europæiske Union 

• EU's charter om grundlæggende rettigheder 
Den Europæiske Union anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i charteret, og anerkender 
for første gang en specifik ret til beskyttelse af personoplysninger. 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. 
(Generel forordning om databeskyttelse (GDPR)) 
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. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA. 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 
af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den tidligere forordning, 
der var gældende for EU's institutioner, agenturer og organer). 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger (det tidligere direktiv, der var gældende i EU, før den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR) trådte i kraft). 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF 
af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF 
af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer. 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 
om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og 
om ophævelse af direktiv 1999/93/EF. 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Eftersom 
forordning (EF) nr. 1049/2001 ikke gælder for Revisionsretten, traf Revisionsretten følgende afgørelse med 
virkning fra den 1. marts 1997: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=DA
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=DA


 
• Revisionsrettens afgørelse nr. 18/97 

om interne regler for behandling af anmodninger om adgang til Revisionsrettens dokumenter. 

• Revisionsrettens afgørelse nr. 12/2005 af 10. marts 2005, 
der fastlægger betingelserne, grænserne og procedurerne for aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter og 
ophæver Revisionsrettens afgørelse nr. 18/97. 

• Revisionsrettens afgørelse nr. 14/2009 om ændring af Revisionsrettens afgørelse nr. 12/2005 om aktindsigt i 
Revisionsrettens dokumenter. 

• Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83. 
af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab. 

• Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1700/2003 
af 22. september 2003 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 om åbning for offentligheden af de 
historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

• Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 
der henviser til, at Europarådet har til formål at anerkende, opretholde og beskytte menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder såsom retten til respekt for privatlivet. 

• Europarådets konvention 108, 
der indeholder garantier for alles rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig retten til privatlivets 
fred, på baggrund af den stigende grænseoverskridende overførsel af personoplysninger, der behandles 
automatisk. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 
om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 
2002/58/EF. 

• Direktiv 2009/136/EF om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse 
med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) 2006/2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked 
(Direktiv om elektronisk handel). 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 
om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (erstattet af 
direktiv 2002/58/EF). 

• Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse 
med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, der ikke længere er i kraft og er erstattet af direktiv 
(EU) 2016/680. 

 

Andre relevante dokumenter 

• Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber 
• Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=da
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=DA
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DAN.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=DA

