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Om: Begrundet udtalelse fra det belgiske Repræsentantkammer om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det belgiske 
Repræsentantkammer om ovennævnte forslag.
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BILAG

Repræsentantkammeret
Kongeriget Belgien

FORSLAG
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)

COM(2012)0011

Udtalelse om overholdelse af nærhedsprincippet

Uden at foregribe de parlamentariske procedurer glæder retsudvalget sig over harmoniseringen og 
ajourføringen af reglerne på EU-plan, for det er ikke kun internettet, der ikke kender nogen grænser -
mange virksomheder og organisationer er også aktive uden for en medlemsstats grænser.

Belgien har en solid lovgivning om beskyttelse af privatlivet, og navnlig inden for den offentlige 
sektor anvendes personoplysninger efter strenge kriterier, hvilket udvalgets medlemmer vil holde et 
vågent øje med. Det skal klart understreges, at det nye direktiv fastsætter en minimumsstandard, men 
at de nationale lovgivere kan indføre et højere beskyttelsesniveau, bl.a. inden for den offentlige sektor, 
social sikring og sundhed.

1. Nærhedsprincippet

I forhold til nærhedsprincippet mener retsudvalget, at den grænseoverskridende karakter af 
beskyttelsen af personoplysninger, kombineret med den stigende internationalisering og 
internetproblematikken, som efterhånden gør sig gældende overalt, gør det berettiget at træffe 
foranstaltninger på EU-plan, men medlemsstaterne skal selv kunne vælge, hvordan de gennemfører 
EU-reglerne i deres nationale retsorden.

Det forhold, at Kommissionen har valgt at fremsætte et forslag til forordning for at tilpasse 
lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger til nutidens teknologi, dels for at skabe større tillid 
hos forbrugerne gennem øget kontrol, dels for at beskytte den digitale økonomi (COM(2012)0011), 
giver anledning til indvendinger på grundlag af nærhedsprincippet, fordi Kommissionen med valget af 
en forordning – dvs. en retsakt, der er direkte anvendelig uden at skulle gennemføres i den nationale 
retsorden – ikke tager hensyn til praksis i Belgien. Her i landet er lovgiveren, støttet af den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed Commission de la protection de la vie privée i tilknytning til 
Repræsentantkammeret, særligt opmærksom på, hvad der kendetegner organisationen af 
databeskyttelsen i Belgien.

Retsudvalget mener i den forbindelse, at der i det konkrete tilfælde bør vælges et direktiv som retsakt, 
og at en forordning kun kan benyttes på visse særlige områder, hvor medlemsstaterne er enige om, at 
de bør reguleres ved forordning, som f.eks. udveksling af oplysninger med ikke-EU-lande. 
Kommissionens beføjelse til at suspendere datebeskyttelsesmyndighedernes afgørelser kan være i 
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strid med nærhedsprincippet. En styrkelse af Det Europæiske Databeskyttelsesråds rolle vil generelt 
være at foretrække.

Den foreslåede artikel 62 giver Kommissionen udvidede beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter. Der bør allerede nu medtages mere fyldestgørende regler i direktivet for at 
sikre inddragelse af alle aktører, parlamentet og Rådet.

2. Proportionalitetsprincippet

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt forslaget til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(COM(2012)0011) er i overensstemmelse med proportionalitetsprincipperne, vil retsudvalget gerne 
tage forbehold over for forskellige bestemmelser, der kan stride mod proportionalitetsprincipperne. 
Efter udvalgets opfattelse vil forslaget til forordning overordnet påvirke eller ændre behandlingen af 
personoplysninger i den offentlige sektor, som den er i dag. Man skal navnlig tænke på 
kontrolmekanismen for udvalgene inden for de forskellige sektorer (social sikring og sundhed, 
forbundsmyndighed, nationalt register og statistik), som kræver ”tilladelser” forud for behandling af 
personoplysninger, idet sådanne tilladelser ikke længere vil være tilladt efter forslaget til forordning.
Medlemsstaterne skal i deres lovgivning kunne fastsætte, hvilken form for behandling der kræver 
forudgående tilladelse. Samtidig kan man rejse spørgsmålet, om det ikke kan skabe problemer at 
anvende samme id som f.eks. det nationale registernummer. Medlemsstaterne skal ved lov kunne 
bestemme, på hvilke betingelser et nationalt id-nummer eller andre almene midler til identifikation kan 
gøres til genstand for behandling. Forslaget finder ikke anvendelse på EU-institutionernes anvendelse 
af personoplysninger. Retsudvalget mener, at EU-institutionerne også bør tilslutte sig 
harmoniseringen.

Dato for vedtagelsen: 27. marts 2012.


