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BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Beskyttelsen af personoplysninger og respekten for privatlivets fred er væsentlige
grundlæggende rettigheder. Europa-Parlamentet har altid understreget, at det er absolut
nødvendigt, at der opnås en balance mellem styrkelsen af den offentlige sikkerhed og
beskyttelsen af menneskerettighederne, herunder databeskyttelse og privatlivets fred. EU's
databeskyttelsesreform vil styrke borgernes rettigheder, give dem bedre kontrol over deres
egne data og sikre, at deres privatliv fortsat er beskyttet i den digitale tidsalder.

RETSGRUNDLAG

Artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Artikel 7 og 8 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

MÅL

Unionen skal sikre, at den grundlæggende ret til databeskyttelse, som er indeholdt i EU’s charter
om grundlæggende rettigheder, anvendes på konsekvent vis. EU's standpunkt om beskyttelse af
personoplysninger skal styrkes i forbindelse med alle EU-politikker, herunder retshåndhævelse
og kriminalitetsforebyggelse, og i de internationale forbindelser, navnlig i et globalt samfund
karakteriseret ved hastig teknologisk forandring.

RESULTATER

A. Institutionelle rammer
1. Lissabontraktaten
Forud for Lissabontraktatens ikrafttræden var lovgivningen inden for databeskyttelse på
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed opdelt mellem den første søjle (databeskyttelse
til private og kommercielle formål, under anvendelse af fællesskabsmetoden) og den tredje
søjle (databeskyttelse med henblik på retshåndhævelse, på mellemstatsligt plan). Som følge
heraf fulgte beslutningsprocesserne inden for de to områder forskellige regler. Søjlestrukturen
blev afskaffet med Lissabontraktaten, som har skabt et stærkere grundlag for udviklingen af
klarere og mere effektive databeskyttelsesstrukturer og samtidig har tillagt Europa-Parlamentet
nye beføjelser, der gør det til medlovgiver. Artikel 16 i TEUF foreskriver, at Parlamentet og
Rådet fastsætter regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer samt af
medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten.
2. De strategiske retningslinjer på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Efter Tammerfors- og Haagprogrammerne (af henholdsvis oktober 1999 og november
2004) godkendte Det Europæiske Råd i december 2009 Stockholmprogrammet, som er det
flerårige program for området frihed, sikkerhed og retfærdighed for perioden 2010-2014: Det
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Europæiske Råd opstillede i sine konklusioner fra juni 2014 de strategiske retningslinjer for
lovgivningsmæssig og operationel planlægning for de kommende år inden for området med
frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 68 i TEUF. Et af de centrale mål er at beskytte
personoplysninger i EU bedre. Der er planlagt en midtvejsrevision af retningslinjerne i 2017.
B. De primære lovinstrumenter vedrørende databeskyttelse
1. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
I artikel 7 og 8 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder anerkendes respekten for
privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger som nært forbundne, men særskilte
grundlæggende rettigheder. Chartret er en integreret del af Lissabontraktaten og er retligt
bindende for EU’s institutioner og organer og for medlemsstaterne i deres gennemførelse af
EU-retten.
2. Europarådet
a. Kategori K08 fra 1981
Europarådets kategori k08 af 28. januar 1981 om beskyttelse af personer i forbindelse med
elektronisk databehandling af personoplysninger er det første juridisk bindende internationale
instrument, der er blevet vedtaget inden for området databeskyttelse. Dens formål er »at sikre
det enkelte menneske respekt for dettes grundlæggende rettigheder og andre rettigheder, især for
retten til privatlivets fred, i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger«.
b. Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK)
Artikel 8 i konventionen af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder fastslår, at enhver har ret til respekt for sit privatliv
og familieliv: »Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin
korrespondance.«
3. De nuværende EU-retlige instrumenter til databeskyttelse
Som konsekvens af den tidligere søjlestruktur gælder der på nuværende tidspunkt forskellige
lovgivningsinstrumenter. Disse omfatter den tidligere første søjles instrumenter, som f.eks.
direktiv 95/46/EF om databeskyttelse, direktiv 2002/58/EF om beskyttelse af privatlivets fred i
den elektroniske kommunikationssektor (ændret i 2009 og et nyt forslag er for øjeblikket under
behandling), direktiv 2006/24/EF om lagring af data (erklæret ugyldigt af Den Europæiske
Unions Domstol den 8. april 2014 på grund af dets alvorlige indgreb i privatlivets fred
og databeskyttelse) og forordning (EF) nr. 45/2001 om behandling af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne (nyt forslag er for øjeblikket under behandling), såvel
som den tidligere tredje søjles instrumenter, som f.eks. Rådets rammeafgørelse af november
2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt
samarbejde i kriminalsager. En ny omfattende lovramme om databeskyttelse på EU-niveau
træder i kraft om kort tid (se nedenfor).
a. Direktivet om databeskyttelse (95/46/EF) — ophæves i maj 2018
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 er et centralt
element i lovgivningen af beskyttelsen af personoplysninger i EU. Direktivet fastsætter de
generelle bestemmelser om lovligheden af behandlingen af persondata og rettighederne for
de registrerede personer samt om etableringen af nationale uafhængige tilsynsmyndigheder.
Direktivet indeholder en bestemmelse om, at personfølsomme oplysninger kun må blive
behandlet, hvis den berørte person har givet sit eksplicitte samtykke og på forhånd er blevet
informeret om databehandlingen.
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b. Rådets rammeafgørelse (2008/977/RIA) — ophæves i maj 2018
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af
personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
regulerer databeskyttelsen under den tidligere tredje søjle. Dette område er ikke omfattet af
direktiv 95/46/EF, som finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger under den
tidligere første søjle. Rammeafgørelsen omfatter kun politimæssige og retlige oplysninger,
der udveksles mellem medlemsstater, EU-myndigheder og -systemer, og omfatter ikke
indenlandske oplysninger.
4. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig tilsynsmyndighed,
som sikrer, at EU-institutionerne og -organerne overholder deres forpligtelser vedrørende
databeskyttelse som fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning (EF) nr. 45/2001).
Hovedopgaverne for EDPS er overvågning, rådgivning og samarbejde. Artikel 29-Gruppen er et
uafhængigt rådgivende organ, der beskæftiger sig med databeskyttelse og privatlivets fred og er
nedsat i henhold til databeskyttelsesdirektivets artikel 29. Gruppen består af repræsentanter for
medlemsstaternes nationale databeskyttelsesmyndigheder, EDPS og Kommissionen. Gruppen
fremlægger henstillinger, udtalelser og arbejdsdokumenter. Artikel 29-Gruppen vil i henhold
til den nye generelle forordning om databeskyttelse blive erstattet af Det Europæiske
Databeskyttelsesråd.
5. EU's databeskyttelsesreform — finder anvendelse fra maj 2018
Den 25. januar 2012 offentliggjorde Kommissionen en bred lovgivningspakke for at reformere
EU-lovgivningen om databeskyttelse. Reformen sigter på at beskytte personoplysninger overalt
i EU, forbedre brugernes kontrol over egne data og nedbringe virksomhedernes omkostninger.
De teknologiske fremskridt og globaliseringen har medført vidtrækkende forandringer i,
hvordan data indsamles, gøres tilgængelige og anvendes. Desuden har de 28 medlemsstater
gennemført 1995-reglerne forskelligt. Med en enkelt retsakt vil det være muligt at fjerne den
nuværende fragmentering og de bekostelige bureaukratiske byrder. Dette vil bidrage til at styrke
forbrugernes tillid til onlinetjenester, hvilket kan resultere i et stærkt tiltrængt opsving i vækst,
beskæftigelse og innovation i Europa. I december 2015 nåede Parlamentet (på udvalgsniveau)
og Rådet (på ambassadørniveau) til enighed om de nye databeskyttelsesregler efter næsten
tre års langvarige forhandlinger. Nye bestemmelser blev offentliggjort i april 2016 og finder
anvendelse fra maj 2018:
— Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 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).

— 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 ROLLE

Europa-Parlamentet har altid insisteret på nødvendigheden af at opnå en balance
mellem styrkelse af den offentlige sikkerhed og beskyttelsen af privatlivets fred og
personoplysninger. Det har vedtaget en række beslutninger om disse følsomme emner,
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særligt vedrørende profilanalyse baseret på etnisk tilhørsforhold og race (ethno-racial
profiling), Rådets Prüm-afgørelse om grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse af
terror og grænseoverskridende kriminalitet, anvendelse af kropsscannere med henblik på
at øge flysikkerheden, biometriske identifikatorer i pas og fælles konsulære instrukser,
grænseforvaltning, internettet og datamining.
Parlamentet afviste i 2010 under godkendelsesproceduren den midlertidige anvendelse af TFTP-
aftalen (programmet til sporing af finansiering af terrorisme, tidligere kendt som SWIFT-
aftalen) om overførsel af bankdata til USA til terrorbekæmpelsesformål. Efter Parlamentets
vedtagelse af sin beslutning af 8. juli 2010 trådte en ændret TFTP-aftale i kraft i august
2010. I juli 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om de vigtigste løsningsmuligheder
for oprettelse af et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme (EU-TFTS), som
Parlamentet forholdt sig tvivlende overfor. I november 2013 meddelte Kommissionen, at den
på dette tidspunkt ikke agter at præsentere et forslag til EU-TFTS.
Et andet yderst vigtigt spørgsmål er aftalen mellem EU og USA om passagerlisteoplysninger
(PNR) vedrørende behandling og overførsel af PNR-data mellem luftfartsselskaber og det
amerikanske agentur for indenlandsk sikkerhed. Efter at Parlamentet gav sin godkendelse,
vedtog Rådet i april 2012 en afgørelse om indgåelse af den nye aftale, der trådte i stedet for den
hidtidige PNR-aftale mellem EU og USA, som havde været anvendt midlertidigt siden 2007.
I februar 2011 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om anvendelse af
passagerlisteoplysninger til forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgelse
vedrørende terrorhandlinger og grov kriminalitet (EU's PNR-forslag). I juni 2013 besluttede
Parlamentet på et plenarmøde at henvise spørgsmålet til fornyet behandling i Udvalget om
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), der i april 2013 stemte
imod EU's PNR-forslag, idet det stillede spørgsmålstegn ved forslagets proportionalitet og
overensstemmelse med grundlæggende rettigheder. Efter terrorangrebene i Paris i 2015 og
nye, mulige trusler mod EU's indre sikkerhed som følge af »udenlandske krigere«, er debatten
om EU's PNR-forslag taget til. I december 2015 nåede Parlamentet (på udvalgsniveau) og
Rådet (på ambassadørniveau) frem til en kompromisløsning af dette følsomme spørgsmål.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af
passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge
terrorhandlinger og grov kriminalitet skal gennemføres i national lovgivning senest den 25. maj
2018.
Parlamentet har været inddraget (jf. godkendelsesproceduren) i at godkende en retligt
bindende rammeaftale med USA om udveksling af oplysninger og databeskyttelse, den
såkaldte »paraplyaftale«. Formålet er at sikre en høj beskyttelse af personoplysninger,
som overføres inden for rammerne af det transatlantiske samarbejde til bekæmpelse af
terror og organiseret kriminalitet. Præsident Obamas undertegnelse i februar 2016 af loven
om domstolsprøvelse (Judicial Redress Act) banede vejen for undertegnelsen den 2. juni
2016 af paraplyaftalen mellem EU og USA. Sideløbende hermed blev der indført et
»databeskyttelsesskjold mellem EU og USA« for at sikre et højt niveau af databeskyttelse
for kommercielle dataoverførsler. Databeskyttelsesskjoldet afspejler de krav, der er fastsat
af EU-Domstolen i dommen fra oktober 2015, som erklærede den gamle safe harbour-
ordning (frivillige databeskyttelsesstandarder for virksomheder uden for EU, der overfører EU-
borgeres personoplysninger til USA) for ugyldig. Kommissionen vedtog den 12. juli 2016 i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF gennemførelsesafgørelsen om
tilstrækkeligheden af den beskyttelse, som ydes af databeskyttelsesskjoldet mellem EU og
USA (»privacy shield«), der straks trådte i kraft. Siden den 1. august 2016 kan virksomheder
tilslutte sig databeskyttelsesskjoldet ved USA's handelsministerium, som derefter kontrollerer,
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om virksomhedernes privatlivspolitikker er i overensstemmelse med de høje standarder for
databeskyttelse, der kræves af databeskyttelsesskjoldet. Parlamentet bifaldt i sin beslutning af
26. maj 2016 om transatlantiske datastrømme bestræbelserne på at opnå væsentlige forbedringer
ved databeskyttelsesskjoldet i forhold til safe harbour-afgørelsen, som det erstattede, og udtrykte
samtidig en vis kritik.
Den 12. marts 2014 vedtog Parlamentet en beslutning om USA’s NSA-overvågningsprogram,
overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgernes
grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre
anliggender. Denne beslutning afsluttede Parlamentets seks måneder lange undersøgelse af
elektronisk masseovervågning af EU-borgere efter afsløringerne i juni 2013 om USA’s og
visse EU-medlemsstaters påståede spionage. Heri opfordrede Parlamentet til suspension af
safe harbour-principperne til beskyttelse af privatlivets fred og af programmet til sporing
af finansiering af terrorisme. Den 29. oktober 2015 vedtog Parlamentet en beslutning om
opfølgning på sin beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere,
hvori det gentog sin opfordring om at suspendere safe harbour-beslutningen og programmet til
sporing af finansiering af terrorisme.
Parlamentet har i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure været inddraget i
godkendelsen af databeskyttelsesreformen (se afsnittet ovenfor). De nye databeskyttelsesregler
vil styrke borgernes grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder og gøre det lettere for
erhvervslivet ved at forenkle reglerne for virksomheder i det digitale indre marked.
Kristiina Milt
10/2017
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