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1. Databeskyttelsesreformen – i høj grad en afspejling af Europa-Parlamentets 
henstillinger – en fælles dagsorden

Den reform af databeskyttelsesreglerne, som Kommissionen fremlagde i januar 2012, hilses 
velkommen, da Kommissionen i vid udstrækning har indarbejdet Parlamentets henstillinger 
som formuleret i beslutning af 6. juli 2011 om en global metode til beskyttelse af 
personoplysninger i Den Europæiske Union1 for så vidt angår de fire hovedpunkter heri: et 
fuldstændigt engagement med et samlet koncept (1a), styrkelse af enkeltpersoners rettigheder
(1b), yderligere styrkelse af det indre markeds dimension og sikring af bedre gennemførelse 
af databeskyttelsesbestemmelserne (1c) og endelig styrkelse af den globale dimension (1d).

1a. Valget af en forordning til de generelle rammer for databeskyttelsen i EU til erstatning for 
direktiv 95/46/EF opfylder Parlamentets ønske om "fuld harmonisering på højeste plan og
sikre retssikkerhed og et ensartet højt niveau af beskyttelse af enkeltpersoner under alle 
omstændigheder". Samtidig er den kraftige opfordring til, at behandlingen af 
personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne, der reguleres ved forordning (EF) nr. 
45/2001, inkluderes i anvendelsesområdet for den nye ramme, ikke blevet afspejlet i udkastet 
til en generel forordning om databeskyttelse.

Kommissionen har truffet det politiske valg, at den retlige ramme for databehandling med 
henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser og 
tilknyttede retslige aktiviteter er fastlagt ved et direktiv. Det er et positivt skridt, at 
retshåndhævelsesmyndighedernes databehandling i medlemsstaterne bliver omfattet, hvilket 
Parlamentet længe har krævet, men ordføreren mener, at ambitionsniveauet i direktivet burde 
have været højere i betragtning af, hvor følsomt et emne der er tale om. Dette er særlig 
relevant, eftersom Parlamentet klart har understreget, at "sektorspecifikke regler under ingen 
omstændigheder bør sænke det beskyttelsesniveau, der sikres gennem rammelovgivningen, og 
at der bør fastsættes en streng definition af exceptionelle, nødvendige, legitime og nøje 
skræddersyede fritagelser fra overordnede databeskyttelsesprincipper."

1b. Der er efter ordførerens opfattelse foretaget mange vigtige præciseringer og forbedringer i 
de foreliggende tekster hvad angår principper og de registreredes rettigheder. Dette gælder 
bestemmelserne om samtykke, navnlig dets udtrykkelige karakter, reglerne om 
gennemsigtighed, de detaljerede regler om information til den registrerede, ret til sletning og 
til at blive glemt og dataportabilitet samt reglerne om følsomme oplysninger og oplysninger 
vedrørende børn. 

1c. Parlamentets krav om databeskyttelsesansvarlige, konsekvensanalyser vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred, en generel underretningspligt ved sikkerhedsbrud, en stærk 
rolle og betydelige beføjelser samt tilstrækkelige ressourcer for 
databeskyttelsesmyndighederne, Artikel 29-Gruppens status og strenge sanktioner, der har en 
afskrækkende virkning, er også afspejlet i reformen.

1d. Bestemmelserne om international dataoverførsel, som ifølge EP bør rationaliseres og 
styrkes, omfatter nu udtrykkeligt veletableret praksis som bindende virksomhedsregler og 
standardkontraktbestemmelser, og præciseringen af proceduren for vurderingen af 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0323.
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tilstrækkeligheden hilses velkommen. Bestemmelserne om dataoverførsler i forbindelse med 
samarbejde om retshåndhævelse skal også ses i sammenhæng med de igangværende 
forhandlinger med tredjelande, f.eks. rammeaftalen om databeskyttelse mellem EU og USA, 
som Parlamentet også har udtalt sig om adskillelige gange. 

2. De vigtigste elementer i reformen

Reformens hovedelementer er som følger:1

- Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed i Europa, der er forankret i artikel 8 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 16 i TEUF, og man 
vil i den forbindelse øge fysiske personers kontrol over deres personoplysninger (gives 
frivilligt, informeret og udtrykkeligt samtykke, ret til berigtigelse, til sletning og til at 
blive glemt, ret til information og adgang til egne data, dataportabilitet, retten til at gøre 
indsigelse).

- Man vil opretholde princippet om, at alle mulige situationer og alle former for områder 
(undtagen den nationale sikkerhed, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og rent 
ulønnet personlig virksomhed) skal være omfattet af det samme eller lignende sæt regler, 
hvorved der gælder de samme principper og mekanismer for den offentlige og den private 
sektor, med nogle nødvendige og forholdsmæssige indskrænkninger for 
retshåndhævelsesområdet.

- Databeskyttelsesreglerne tilpasses til de nye teknologiske fremskridt på en teknisk neutral 
måde (f.eks. indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger).

- Der skabes effektive redskaber til at sikre den grundlæggende ret til databeskyttelse 
(formålsbegrænsning, den registeransvarliges opgaver, underretning og information om 
brud på datasikkerheden, stærke og uafhængige nationale databeskyttelsesmyndigheder, 
databeskyttelsesansvarlige i alle offentlige myndigheder, i virksomheder over en bestemt 
størrelse, eller i særlige situationer, effektive administrative og retslige klagemuligheder).

- Man vil forhindre fragmentering og skabe retssikkerhed for enkeltpersoner, virksomheder 
(for så vidt angår det indre marked) og offentlige organer gennem indførelsen af det 
såkaldte "one-stop-shop"-system (kompetence hos databeskyttelsesmyndigheden i det 
land, hvor den registeransvarlige har sit hovedkontor), og "sammenhængsmekanismen".

- Der foretages en harmonisering af de grundlæggende principper for databeskyttelse for så 
vidt angår politi- og retsmyndighedernes håndtering og udveksling af data med henblik på 
at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner (databeskyttelsesaspekter er en væsentlig del af den gældende og 
den foreslåede EU-lovgivning i denne henseende), hvorved der også sættes en stopper for
den nuværende situation, hvor EU-reglerne (rammeafgørelse 2008/977/RIA) kun finder 
anvendelse, hvis der er et grænseoverskridende element.

- Der skabes en sikker og fornuftig ordning for videregivelse af oplysninger til tredjelande 

                                               
1 Se også Kommissionens meddelelse "Beskyttelse af privatlivets fred i en forbundet verden - En europæisk 
databeskyttelsesramme til det 21. århundrede" (COM(2012)0009).
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(enten på grundlag af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for et 
land, et område eller en behandlingssektor - bl.a. baseret på effektive rettigheder, der kan 
håndhæves retsligt, for registrerede, der er bosiddende i EU - eller på grundlag af 
specifikke fornødne garantier i et retligt bindende instrument) og for at fremme EU-
systemet i udlandet (herunder aftaler med tredjelande).

3. Pakkeløsning

De to reformforslag giver efter ordførerens opfattelse i lovgivningsmæssig henseende en 
enestående lejlighed til at udvikle to fuldt sammenhængende og harmoniske retsakter med 
høje standarder for databeskyttelse ved at følge en omfattende, afbalanceret, koordineret og 
parallel procedure for de to tekster. "Pakkeløsningen" lever op til Europa-Parlamentets 
gentagne anmodninger gennem årene om en stærk og ambitiøs databeskyttelsesramme, der 
gør op med fragmenteringen og retsusikkerheden. En sådan løsning vil navnlig

- sikre, at der bliver fulgt samordnede lovgivningsmæssige strategier, som vil forbedre 
substansen og sammenhængen i de to sager. I praktisk henseende vil ordførerne i begge 
sager samtidig være skyggeordfører i den anden sag. Der sikres også koordinering gennem 
fælles tekniske møder, udvalgsdebatter og -høringer (se nedenfor); der er i øjeblikket ved 
at blive fastlagt ensartede tidsplaner for de to procedurer. 

- give den mest effektive og omfattende procedure fra en lovgivningsmæssig synsvinkel, da 
møderne og forhandlingerne er blevet og vil blive kombineret, hvorved det sikres, at tiden 
udnyttes effektivt, og at der bruges færrest mulige ressourcer, og at der samtidig kan 
arbejdes grundigt. 

- sikre, at der altid gælder samme databeskyttelsesniveau på alle EU's aktivitetsområder, 
således at man kommer de gældende anomalier fra tiden før Lissabontraktaten til livs og 
sikrer en optimal domstolskontrol på alle områderne.

4. Trufne foranstaltninger og vejen frem

4a. Der har allerede været indgående drøftelser om databeskyttelsesreformen med 
skyggeordførerne, ordførerne for de rådgivende udvalg, Rådets formandskaber og 
Kommissionen. Drøftelserne vil fortsætte, og der vil også blive samarbejdet med interessenter 
som databeskyttelsesmyndigheder, nationale myndigheder, erhvervslivet og borgerrettigheds-
og forbrugerorganisationer for at sikre bred opbakning til Parlamentets strategi. LIBE 
arrangerede en workshop for interessenter angående forordningen den 29. maj 2012, og det 
overvejes at gennemføre et lignende arrangement angående direktivet. 

LIBE-koordinatorerne har aftalt, at LIBE-Udvalget vil afholde det årlige interparlamentariske 
udvalgsmøde sammen med de nationale parlamenter inden for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed angående databeskyttelsesreformpakken den 9. og 10. oktober 2012. Der vil 
senere i år blive fremlagt yderligere specifikke arbejdsdokumenter om forordningen og 
direktivet. Det diskuteres også, om Parlamentet skal udarbejde en konsekvensanalyse.

Det planlægges i øjeblikket at fremlægge udkast til betænkninger før udgangen af 2012. 
Ordførerne håber at være klar til at indlede forhandlingerne med medlovgiveren i løbet af 
2013. 
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4b. Ordførerne og skyggeordførerne har opstillet følgende ikkeudtømmende liste over 
områder, hvor der er behov for yderligere debat og præciseringer:

- Kommissionens rolle via delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og i 
sammenhængsmekanismen

- det forhold, at databeskyttelsesreglerne for EU-institutionerne og -agenturerne p.t. holdes 
uden for reformen

- forholdet mellem den generelle EU-lovgivning og de nationale specifikke lovgivninger

- den nøjagtige rolle- og ansvarsfordeling mellem databeskyttelsesmyndighederne i 
grænseoverskridende sager

- præciseringer med hensyn til profilering, herunder et menneskeligt element og en ret til 
information om logikken i databehandling som krævet af Parlamentet

- begreberne "legitime interesser", "samfundsinteresser" og "den offentlige sikkerhed"

- samspillet mellem de to retsakter, navnlig i tilfælde af retshåndhævende myndigheders 
adgang til personoplysninger, som private virksomheder er i besiddelse af

- anmodninger eller kendelser om adgang til personoplysninger, der opbevares i EU af 
offentlige myndigheder i tredjelande, navnlig i de tilfælde, hvor den registeransvarlige 
også har en virksomhed dér

- stærkere incitamenter til indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger.


