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Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets 
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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 tyske Forbundsråd om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd

Forbundsrådet vedtog på sit 895. møde den 30. marts 2012 i henhold til artikel 12, litra b), i 

traktaten om den Europæiske Union følgende udtalelse:

1. Forbundsrådet finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. I 

henhold til EU-traktatens artikel 5, stk. 3, må Unionen på de områder, der ikke hører ind 

under dens enekompetence, kun handle, hvis og i det omfang målene for den påtænkte 

handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt 

eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre 

kan nås på EU-plan.

Forbundsrådet beklager, at Kommissionen ikke har taget hensyn til de forbehold, der 

allerede blev taget i udtalelsen af 11. februar 2011 om Kommissionens meddelelse om en 

global metode til beskyttelse af personoplysninger i EU (BR-Drucksache 707/10 

(afgørelse)) angående afgrænsningen af lovgivningskompetencerne og overholdelse af

nærhedsprincippet. De nu foreliggende forslag om en omfattende modernisering af 

beskyttelsen af personoplysninger gennem et direktiv til regulering af 

databeskyttelsesreglerne på området politi og retlige anliggender (jf. BR-Drucksache 

51/12) og overgangen fra det gældende databeskyttelsesdirektiv til en generel forordning 

om databeskyttelse kombineret med en tilpasning af databeskyttelsesreglerne i direktivet 

om elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EF) bekræfter disse forbehold. 

Forbundsrådet er derfor af den opfattelse, at der stadig er behov for en overordnet

strategi, der i højere grad opfylder nærheds- og proportionalitetsprincippet end den 

foreslåede model.

Forslaget til en generel forordning om databeskyttelse opfylder ikke kravene i EU-

traktatens artikel 5, stk. 3, af følgende grunde:

2. Det godtgøres ikke i tilstrækkelig grad i forslaget til forordning, at der er behov for en 

fuldstændig regulering på EU-plan af databeskyttelsen i den offentlige og den private 
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sektor ved en forordning. I modsætning til det gældende direktiv, der allerede sigter mod 

en fuldstændig harmonisering af de nationale databeskyttelsesgarantier, fører en 

regulering ved forordning, som har en omfattende bindende virkning, til, at de nationale 

databeskyttelsesregler næsten fortrænges fuldstændigt. I Tyskland og i andre 

medlemsstater findes der navnlig inden for det offentlige, men også i vid udstrækning 

inden for reglerne om databeskyttelse i den private sektor, databeskyttelsesgarantier, der 

er differentierede og dermed i højere grad formidler eksigibilitet og retssikkerhed end de 

enkelte bestemmelser i forslaget til forordning, der er præget af et højt 

abstraktionsniveau. Den generelle forordning om databeskyttelses forrang gør det 

tvivlsomt, om centrale dele af de tyske databeskyttelsesregler, som hidtil har været 

uomtvistede også i forhold til det indre marked, fortsat kan bestå. Dette gælder f.eks. for 

databeskyttelsen på det sociale område eller reglerne om videoovervågning på forbunds-

og delstatsniveau, som er nødvendige på grund af væsentlighedsforbeholdet.

3. Da det også inden for rammerne af EU-forordninger anerkendes, at medlemsstaterne i det

mindste har konkretiseringsbeføjelser, mangler der sådanne udtrykkelige bemyndigelser 

til de nationale lovgivere. Tværtimod er de meget talrige bemyndigelser til udstedelse af 

delegerede retsakter belæg for målsætningen om en omfattende, bindende fuldstændig 

regulering af hele EU-retten på databeskyttelsesområdet, der udelukkende fastlægges af 

EU-lovgiver, og som rækker langt ud over kompetencetildelingen i artikel 16, stk. 2, i 

TEUF. Man kan derimod også fortsat opnå et ensartet databeskyttelsesniveau i EU ved en 

videreudvikling af det hidtil gældende databeskyttelsesdirektiv. Det sigter også mod en 

fuldstændig harmonisering af databeskyttelsesreglerne, men giver medlemsstaterne 

mulighed for at indføre konkrete regler i deres nationale lovgivning, der er åbne for 

fortolkning, således som det også er sket i den foreslåede forordning.

4. Den af Kommissionen foreslåede bindende fuldstændige regulering af 

databeskyttelsesområdet i den offentlige og den private sektor rækker langt ud over 

målsætningen om at sikre et højt databeskyttelsesniveau og lige konkurrencevilkår. På 

grund af det åbent og ubestemt formulerede materielle anvendelsesområde vil den 

foreslåede forordning med sin direkte virkning fortrænge de gældende nationale 

databeskyttelsesregler på næsten alle områder med undtagelse af de i forslagets artikel 80 

ff. omhandlede regler om databeskyttelse inden for områderne medier, helbredsforhold 
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og ansættelsesforhold. Den omfatter dermed også rent lokale områder som f.eks. de 

lokale sikkerhedsmyndigheders arbejde, da det i henhold til forordningen kun er ”national 

sikkerhed", der er undtaget fra anvendelsesområdet, hvorimod der for så vidt angår 

spørgsmål om ”den offentlige sikkerhed” blot er givet mulighed for at indføre 

begrænsninger i overensstemmelse med 21. Ved at lade den foreslåede forordning 

omfatte samtlige aktiviteter, der er omfattet af EU-retten (forslagets artikel 2, stk. 2, litra 

a)), tiltager Kommissionen sig desuden kompetencer til at indføre bindende 

databeskyttelsesregler på områder som f.eks. uddannelse, hvor en kompetence til 

harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser sågar er 

udtrykkeligt udelukket (f.eks. artikel 165, stk. 4, i TEUF). Det samme gælder også for 

regler om den indre sikkerhed, som ikke har relation til strafbare handlinger, hvor det 

fortsat alene er medlemsstaterne, der har kompetence til at indføre regler (jf. artikel 72, 

87 og 276 i TEUF).

5. Forbundsrådet er endvidere af den opfattelse, at medlemsstaternes offentlige 

forvaltningers behandling af personoplysninger i princippet ikke er omfattet af EU’s 

lovgivningskompetence og derfor skal undtages fra forordningens materielle

anvendelsesområde for at undgå en overtrædelse af nærhedsprincippet. Artikel 6, stk. 3, 

første afsnit, litra b), sammenholdt med stk. 1, litra e), i forslaget til forordning indeholder 

ganske vist en kompetence til at vedtage nationale regler på dette område og om 

behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelse af en opgave i 

samfundets interesse. Rækkevidden heraf bliver imidlertid begrænset af specifikke EU-

retlige krav (artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forslaget til forordning), hvorfor det må 

konkluderes, at medlemsstaterne ikke har nogen selvstændig lovgivningskompetence med 

hensyn til offentlige forvaltningers behandling af oplysninger.

6. Endelig er der navnlig med hensyn til offentlige myndigheders behandling af oplysninger 

problemer i forhold til nærheds- og proportionalitetsprincippet i forbindelse med reglerne 

i artikel 1, stk. 3, i forslaget til forordning, som med henblik på at sikre den frie 

udveksling af oplysninger forbyder enhver form for nationale databeskyttelsesgarantier, 

der rækker videre end forordningen: Navnlig i forbindelse med behandling af oplysninger 

inden for de offentlige forvaltninger, f.eks. i henhold til reglerne om beskyttelse af sociale 

oplysninger med deres restriktive procedureregler (eksempelvis i form af kravet om 
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organisatorisk adskillelse af behandlingen af oplysningerne), kan man forestille sig højere 

nationale databeskyttelsesstandarder, uden at det berører det indre marked.

7. Den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse er ikke egnet til at sikre en 

omfattende regulering af databeskyttelsen, der gælder for næsten alle områder, og strider 

også derfor mod nærheds- og proportionalitetsprincippet. På grund af det høje 

abstraktionsniveau, der generaliserer kravene og udligner de forskellige 

beskyttelsesregler i medlemsstaternes generelle og særlige databeskyttelseslovgivninger, 

henviser forslaget til forordning i forbindelse med mange spørgsmål, der er vigtige for 

beskyttelsen af borgernes personlige rettigheder og udøvelse af grundlæggende 

rettigheder i øvrigt, til delegerede retsakter fra Kommissionen, for dermed stadigvæk at 

kunne opfylde målsætningen om en fuldstændig harmonisering. Gennemførelsen af 

databeskyttelsesreglerne i praksis bliver derved behæftet med stor retlig usikkerhed på 

mange punkter, i hvert fald indtil der udstedes detaljerede regler ved delegerede EU-

retsakter, da de gældende nationale regler ikke længere skal finde anvendelse efter en 

overgangsperiode på blot to år. Den af Kommissionen fremhævede målsætning om at øge 

retssikkerheden for private virksomheder og offentlige myndigheder i forbindelse med 

behandlingen af personoplysninger med vedtagelsen af forslaget til forordning bliver 

dermed ikke opfyldt. Hvis man derimod indarbejdede reglerne i forslaget til forordning i 

det eksisterende databeskyttelsesdirektiv og bibeholdt dette, ville der blot blive behov for 

at tilpasse de nationale databeskyttelsesregler, men de nationale regler ville kunne 

opretholdes til gavn for retssikkerheden og eksigibiliteten.

8. Forslaget til forordning strider mod nærheds- og proportionalitetsprincippet, da reglerne 

om Kommissionens beføjelser inden for rammerne af den såkaldte 

sammenhængsmekanisme (artikel 57 ff., navnlig artikel 60 f., i forslaget til forordning) 

ikke er forenelige med databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed som sikret ved 

artikel 16, stk. 2 andet afsnit, i TEUF. Kravet om, at 

databeskyttelseskontrolmyndighederne skal være fuldstændig uafhængige, indebærer 

ifølge EU-Domstolens praksis, at det skal udelukkes, at der blot er risiko for politisk 

indblanding i kontrolmyndighedernes afgørelser. De i forslaget til forordning indførte 

beføjelser til at udsætte procedurer ved databeskyttelsesmyndighederne åbner imidlertid 

direkte mulighed for indblanding, og det kan ikke udelukkes, at de bliver påvirket af de 
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omfattende udøvende opgaver, som Kommissionen uanset sin formelle uafhængighed har 

uden for databeskyttelsesområdet.

9. Ved at beslutte at indføre regler om databeskyttelsesstandarder på EU-niveau ved en 

forordning skaber Kommissionen retlig usikkerhed omkring de databeskyttelsesregler, 

der gælder inden for elektronisk kommunikation i henhold til direktiv 2002/58/EF. 

Medlemsstaternes forpligtelser i henhold til dette direktiv til at gennemføre 

databeskyttelsesregler i forbindelse med elektroniske kommunikationstjenester bliver 

ændret ved artikel 88, stk. 2, i forslaget til forordning, hvorefter henvisningerne i 

direktivet om elektroniske kommunikationstjenester til databeskyttelsesdirektivet skal 

ændres til henvisninger til den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse. 

Medlemsstaterne vil dermed skulle formulere nye specifikke nationale 

databeskyttelsesstandarder for elektroniske kommunikationstjenester, mens de i relation 

til de generelle databeskyttelsesregler ikke længere har nogen lovgivningskompetence på 

grund af den foreslåede forordnings forrang. Databeskyttelsen i forbindelse med 

elektroniske kommunikationstjenester, som er et centralt område i 

informationssamfundet, bliver dermed behæftet med stor retlig usikkerhed på grund af

beslutningen om at udstede en generel forordning om databeskyttelse i stedet for at 

videreudvikle databeskyttelsesdirektivet, uden at dette kompenseres af andre fordele med 

henblik på opfyldelsen af beskyttelsesopgaverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i TEUF.

10. Beslutningen om at vedtage en generel forordning om databeskyttelse og samtidig 

regulere databeskyttelsen på området politi og retlige anliggender ved et direktiv skaber 

nogle afgrænsningsvanskeligheder, som giver yderligere belæg for, at nærheds- og 

proportionalitetsprincippet bliver overtrådt. Forbundsrådet konstaterer, at den nye 

ordning for EU’s databeskyttelsesregler i henhold til det foreløbige koncept ville føre til, 

at politiet og ordensmyndighederne i forbindelse med udførelsen af deres opgaver med 

behandling af personoplysninger skal overholde forskellige retsforskrifter. Formålet med 

direktivet i forhold til databeskyttelse inden for politi og retlige anliggender (se artikel 1, 

stk. 1, og begrundelsen, punkt 3.4.1., BR-Drucksache 51/12) er at fastsætte bestemmelser 

om behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage 

eller retsforfølge straffelovsovertrædelser. Den foreslåede generelle forordning om 

databeskyttelse finder ikke anvendelse på dette område (forslagets artikel 2, stk. 2, litra 
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е)). Politiet i de tyske delstater har imidlertid både kompetence inden for forebyggelse af 

straffelovsovertrædelser og inden for sikkerhed i almindelighed, der bortset fra 

begrænsede undtagelser i artikel 21 i forslaget er omfattet af de bindende krav i den 

foreslåede generelle forordning om databeskyttelse. Disse opsplitninger viser, at man 

ville kunne opnå en bedre beskyttelse af personoplysninger inden for rammerne af EU’s 

lovgivningsbeføjelser gennem en videreudvikling af databeskyttelsesdirektivet, men ikke 

gennem tre retsakter med forskellige bindende virkninger for medlemsstaterne – den 

planlagte generelle forordning om databeskyttelse og det foreslåede direktiv om 

databeskyttelse inden for politi og retlige anliggender samt det eksisterende direktiv 

2002/58/EF.


