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1. Styrkelse af Europas databeskyttelsesordning: Trufne foranstaltninger og vejen frem

Der er sket fremskridt i EU-institutionerne og medlemsstaterne i drøftelserne om det nye 
databeskyttelsesprogram, der blev foreslået af Europa-Kommissionen i januar 2012. Både 
ordføreren for forordningen og ordføreren for direktivet gjorde i deres første 
arbejdsdokument1 klart, at reformpakken i vidt omfang indarbejder Parlamentets henstillinger
med hensyn til (a) at vedtage en samlet strategi, (b) at skærpe den enkeltes rettigheder, (c) 
yderligere fremme det indre markeds dimension og sikre en bedre håndhævelse af 
databeskyttelsesreglerne, og (d) at styrke den globale dimension. Det skal understreges, at 
databeskyttelse nu er en bindende grundlæggende rettighed i henhold til artikel 8 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og har et specifikt retsgrundlag i 
artikel 16 i TEUF. Vi bør derfor styrke beskyttelsen af forbrugerne og borgerne ("de 
registrerede") i den digitale og globaliserede tidsalder.

Drøftelser om spørgsmål som f.eks. delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, 
administrative byrder og "sammenhængsmekanismen" er stadig i gang på tværs af 
institutionerne. Rådets formandskab har oprettet mekanismen "Gruppen af Formandskabets 
Venner" for at diskutere sådanne horisontale temaer, mens Parlamentet vil høre eksperter og 
diskutere med interessenter på det årlige møde mellem LIBE-udvalget og de nationale 
parlamenters udvalg den 9. og 10. oktober 2012. Forelæggelsen af udkastet til betænkning om 
forordningen forventes ved udgangen af 2012, efterfulgt af en lang frist, der vil give 
medlemmerne mulighed for at fremsætte deres ændringsforslag i rette tid (slutningen af 
februar 2013) og en vejledende afstemning i april 2013, der vil give mulighed for at indlede 
forhandlingerne under det irske formandskab. De rådgivende udvalg planlægger deres arbejde 
i overensstemmelse hermed. Som følge af det presserende behov for en sammenhængende 
retlig ramme i den hurtigt udviklende sektor, sigter ordføreren og skyggeordførerne mod at 
opnå en aftale med Rådet om pakken under denne valgperiode.

Efter fire drøftelse i LIBE-udvalget, en LIBE workshop med interessenter og omfattende 
drøftelser med skyggeordførerne, rådgivende udvalg, Kommissionen, Rådets formandskab og 
interessenter, fremlægger ordføreren hermed sine mere konkrete forslag og vurderinger. Det 
er umuligt på nuværende tidspunkt at komme med et endeligt svar på alle relevante rejste 
spørgsmål. Nogle få principper, der tjener som vejledning for udkastet til betænkning, kan 
dog fremlægges. De er baseret på det eksisterende databeskyttelsesdirektiv2 og er fremhævet i 
Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 (Voss-betænkningen)3. Ordføreren ønsker, at der 
opnås enighed om følgende hjørnesten for udkastet til betænkning. Dette arbejdsdokument vil 
behandle indholdsmæssige aspekter, mens de institutionelle aspekter vil blive behandlet i 
arbejdsdokument 3.

2. Styrkelse af hovedprincipper og præcisering af definitioner

Definitionerne af "personoplysninger" og "registrerede" er centrale, fordi de fastsætter 
omfanget og den effektive anvendelse af det beskyttelsesniveau, der er fastsat i forordningen 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 July 2012.
2 Europa-Parlamentet 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, EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31-50.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2011)0013, 6. juli 2011.11.
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for de forskellige former for behandlinger af personoplysninger. Forordningens materielle 
anvendelsesområde bør i denne henseende være den samme som i det nuværende direktiv 
95/46/EF. Da databeskyttelsesrammen er udtryk for en grundlæggende rettighed, er en 
begrænsning af det materielle anvendelsesområde ikke i hænderne på lovgiveren. Legitime 
betænkeligheder vedrørende specifikke forretningsmodeller kan dog behandles i forskellige 
dele af forordningen.

For at opnå det bedste databeskyttelsesniveau og muliggøre nye forretningsmodeller, er vi 
nødt til at fremme den pseudonyme og anonyme anvendelse af tjenester. En klar definition af 
“anonymitet” bør også hjælpe registeransvarlige til at forstå, når de er uden for forordningens 
anvendelsesområde. Hvad angår anvendelse af pseudonyme oplysninger, i den forstand at 
registeransvarlige er i stand til at fremhæve enkelte personer med et pseudonym, kan der være 
lempelser med hensyn til forpligtelserne for den registeransvarlige.

Samtykke bør forblive en hjørnesten i EU's tilgang til databeskyttelse. Da det er et vigtigt 
retsgrundlag, som ofte anvendes til at legitimere behandling af oplysninger, er det nødvendigt, 
at det klart er defineret i forordningen. Registreredes kendskab til, hvad der sker med deres 
"digitale jeg" vil blive styrket ved deres direkte engagement og deres frie beslutning. Vi bør 
præcisere, at tekniske standarder, der udtrykker en viljetilkendegivelse fra den registrerede er 
en gyldig form for udtrykkeligt samtykke.1 Oplysninger til de registrerede bør forelægges på 
let forståelig form, som f.eks.  ved "lagdelt politik for beskyttelse af privatlivets fred" og 
standardiserede logoer eller ikoner2. For at indføre incitamenter for registeransvarlige, kan vi 
også mindske byrden ved at anvende en simpel og nem måde at bede om samtykke, hvis der 
er blevet foretaget en konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, og 
systemet er certificeret som værende i overensstemmelse med principperne for indbygget 
privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard. Begrebet "betydelig skævhed" 
skal præciseres. Især bør det klart defineres, hvornår markedsforvridninger, som f.eks. 
monopoler eller oligopoler, fører til en sådan skævhed. Måderne at indhente samtykke til 
behandling af børns personoplysninger bør gives særlig opmærksomhed.

Andre retlige grundlag for behandling end samtykke skal være klart defineret. Bestemmelsen 
om behandling af oplysninger i de tilfælde, hvor den er nødvendigt med henblik på opfyldelse 
af en kontrakt, bør udvides til levering af en tjenesteydelse, som den registrerede har anmodet 
om. Definitionen af legitime interesser bør ikke overlades til en delegeret retsakt.

Formålsbegrænsning er et centralt element i databeskyttelsen, da den beskytter de registrerede
fra en uforudsigelig udvidelse af behandlingen af oplysningerne, det være sig af offentlige 
myndigheder eller private virksomheder. En ændring af formålet med personoplysningerne, 
efter at de er indsamlet, bør ikke kun være mulig på grundlag af den registeransvarliges 
berettigede interesse.

Profilering, dvs.  vurdering af oplysninger om enkeltpersoners præferencer, adfærd og 
holdninger med henblik på at træffe beslutninger om dem, er blevet en udbredt praksis. For at 
sikre et informeret samtykke til profilanalyser, skal disse defineres og reguleres. Anbefalinger 

                                               
1 F.eks. kan ”Do not track”, som i øjeblikket er under udvikling i World Wide Web Consortium (W3C) blive en 
sådan standard, hvis den retlige ramme er den rigtige.
2 Artikel 29-Gruppen, 11987/04/EN, WP 100: Udtalelse 10/2004 om mere harmoniserede bestemmelser om 
oplysningspligt, 25. november 2004.
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fra Europarådet kan give vejledning1. Profilering kan indebære, at registrerede skal betale 
højere renter eller forsikringspræmier, udelukkende fordi de matcher en række kriterier og 
prognosemodeller, der endda er uklare for dem. Af hensyn til de negative konsekvenser af 
profilering er det vigtigt, at der altid er en menneskelig kontrol.

Forordningens territoriale anvendelsesområde er et vigtigt spørgsmål med henblik på en 
ensartet anvendelse af EU-databeskyttelseslovgivningen. Ordføreren og skyggeordførerne 
taler for, at den planlagte forordning finder anvendelse, når oplysninger om EU-borgere eller 
indbyggere behandles, uanset hvor den registeransvarlige er etableret. Med hensyn til videre 
overførsel til tredjelande, har kriterierne for en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet muligvis behov for at blive styrket. Med hensyn til overførsler, der ikke 
er baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, er det et spørgsmål 
om, hvordan private aftaler såsom kontraktbestemmelser og bindende virksomhedsregler 
håndhæves i lande, der mangler databeskyttelseslove eller har et retssystem, der hindrer  
håndhævelse heraf. Anmodninger om adgang fra offentlige myndigheder eller domstole i 
tredjelande til personoplysninger, der lagres og behandles i EU, bør kun ydes, hvis de også 
har et retsgrundlag i EU-lovgivningen2. Dette bliver endnu vigtigere med væksten i cloud 
computing.

3. Styrkelse af enkeltpersoners rettigheder og forbrugernes tillid 

Specifikke rettigheder for den enkelte vis-à-vis den registeransvarlige har altid været 
grundlaget for databeskyttelsen. Disse skal sikres, men også styrkes og præciseres for at 
matche udfordringerne i den digitale tidsalder og skabe retssikkerhed for forbrugere og 
virksomheder. På den anden side kan den foreslåede forordning forenkles ved at 
sammenlægge disse rettigheder, der er meget ens, idet de er to sider af samme sag. Dette vil 
reducere de administrative byrder for de registeransvarlige og gøre det lettere for borgerne at 
forstå og udøve deres rettigheder.

De oplysninger, som gives til de registrerede, kan stort set være identisk med den interne 
dokumentation, hvis der anvendes en fremgangsmåde med lagdelt meddelelse om beskyttelse 
af privatlivets fred, hvor forbrugeren først får vist en standardiseret eller stiliseret resumé af 
politikken for beskyttelse af privatlivets fred og efter anmodning kan få den fuldstændige 
dokumentation. Retten til at modtage letforståelige oplysninger om logikken i behandlingen af 
oplysningerne, som allerede eksisterer i direktiv 95/46 og blev understreget i Parlamentets 
beslutning af 6. juli 2011, bør opretholdes. De registrerede skal være i stand til at forstå, hvad 
der sker med deres data, samtidig med at detaljerede forretningshemmeligheder bør beskyttes.

Retten til dataportabilitet – dvs. retten til at kunne flytte sine data fra en platform til en anden -
er blot en hensigtmæssig form af den længe etablerede ret til dataadgang. I den digitale 
tidsalder kan borgerne - også i deres rolle som forbrugere - med rette forvente at modtage 
deres personlige oplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk format. Dette muliggør mere 
                                               
1 Europarådets henstilling CM/Rec(2010)13 fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne om beskyttelse af 
enkeltpersoner med hensyn til automatiseret behandling af persondata i forbindelse med profilering, 23. 
november 2010.
2 Der er en stærk bekymring i de politiske grupper over adgangen for udenlandske myndigheder til europæiske 
bank-, helbreds- og kommunikationsoplysninger, jf. de mundtlige forespørgsler og tilhørende debat med 
næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, den 15. februar 2012, CRE 15/02/2012 -
19.
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konkurrence på et område, hvor naturlige monopoler baseret på netværkseffekter 
regelmæssigt forekommer, og indfører af et markedsstyret incitament til at levere 
tjenesteydelser, der er forenelige med bestemmelserne om databeskyttelse.

Retten til at slette og retten til at foretage berigtigelse forbliver vigtige for de registrerede, da 
flere og flere oplysninger videregives, hvilket kan have betydelige virkninger. Retten til at 
blive glemt skal ses i dette lys, da den tydeliggør disse rettigheder for det digitale miljø, 
samtidig med at den bevarer den generelle undtagelse for ytringsfriheden. Dette bør 
præciseres i teksten.

Retten til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af oplysninger bør altid være gratis.
Der skal også være bedre muligheder for effektiv klageadgang, herunder for 
forbrugergrupper.

4. Styrkelse af ansvarliggørelse og reduktion af den administrative byrde

Behandlingen af personoplysninger giver mange forretningsmuligheder til registeransvarlige 
og registerførere. Eftersom beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, 
indebærer denne behandling imidlertid også ansvar. Disse forpligtelser bør være klare og 
forståelige for at undgå retsusikkerhed for både virksomheder og myndigheder og for de 
registrerede. Der er derfor behov for en meget klarere opdeling af pligter og ansvar mellem 
registeransvarlige og registerførere. Der er behov for flere drøftelser af begrebet "fælles 
registeransvarlige". Desuden har vi brug for en afklaring om grænserne for, hvad en 
registerfører kan foretage sig uden instrukser fra den registeransvarlige, herunder når en 
registerfører benytter sig af en underleverandør til behandlingen.

Databeskyttelsesansvarlige i virksomheder og offentlige myndigheder er et vigtigt element i 
den moderne databeskyttelsespraksis, og deres obligatoriske indførelse i hele EU samt 
forslagene til deres stilling og opgaver støttes generelt Visse præciseringer vedrørende deres 
uafhængighed, beføjelser og pligter kan være nødvendige. Der er bred enighed om, at 
tærsklen for obligatorisk udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig ikke kun bør baseres på 
virksomhedens størrelse, men hovedsageligt på relevansen af behandlingen af oplysningerne.
En passende måling kan være antallet af personer, hvis oplysninger behandles.

Anmeldelser af brud på datasikkerheden og bestemmelser om datasikkerhed skal bringes i 
overensstemmelse med e-databeskyttelsesdirektivet1 og det kommende direktiv om angreb på 
informationssystemer.

Indbygget beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse gennem indstillinger bifaldes 
som det vigtigste i reformen. Dette vil sikre, at f.eks. en app til en smartphone kun har adgang 
til data på telefonen, der er virkelig nødvendige for at levere en bestemt tjeneste, som f.eks. 
ruteplanlægnings- og vejrinformationer. Producenter og tjenesteudbydere har imidlertid brug 
for meget klarere retningslinjer og stærkere incitamenter til at gennemføre disse principper.
Konsekvensanalyser vedrørende beskyttelse af privatlivets fred har også brug for præcisering 
og klarere retningslinjer. Begge t i lgange kræver også en stærk rolle for 

                                               
1 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 (direktivet om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation), EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.
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databeskyttelsesansvarlige.

Adfærdskodekser samt certificering og forseglinger støttes generelt, men der er også behov 
for incitamenter og klarere regler om følgerne med hensyn til lovligheden af behandlingen af 
oplysningerne, erstatningsansvar og beslægtede emner.


