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Behovet for en samlet metode

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager 
indeholder ikke en omfattende ramme for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med 
politi- og retsmyndighedernes behandling af oplysningerne i kriminalsager, da den kun 
omhandler grænseoverskridende situationer og ikke behandler spørgsmålet om parallelle 
eksisterende bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger i forskellige EU-
instrumenter.

Parlamentets mål var at tilvejebringe et omfattende enkelt instrument til beskyttelse af 
personlige oplysninger, der omfatter alle de forskellige spørgsmål og områder. Selv om 
Kommissionen i begyndelsen af udarbejdelsesprocessen havde indikeret noget andet, foreslog 
Kommissionen ikke et enkelt instrument, men i stedet to, idet det strafferetlige område vil 
være omfattet af det foreslåede direktiv. Direktivet som sådan vil, hvis det vedtages, medføre 
flere forbedringer, som f.eks. udvidelse af anvendelsesområdet til rent interne forhold. I 
øjeblikket er der et helt kludetæppe af EU-instrumenter om beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med politimyndighedernes og de judicielle myndigheders behandling af 
oplysningerne i kriminalsager. Den nuværende "skizofrene" situation, hvor de nationale 
retshåndhævende myndigheder er nødt til at tilpasse niveauet for databeskyttelse i henhold til 
den situation, de har med at gøre (grænseoverskridende situation, intern situation, Europol, 
Eurojust, Prüm) er ikke holdbar i et sammenhængende retligt miljø, heller ikke i betragtning 
af at beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende menneskerettighed (artikel 8 i 
EU's charter om grundlæggende rettigheder). Selv om anvendelsen af chartret er begrænset til 
gennemførelsen af EU-retten (chartrets artikel 51), har Domstolen tidligere fortolket udtrykket 
bredt inden for andre områder. Samtidig har artikel 2 i TEU ikke en sådan begrænsning 
(anvendelse af EU-retten), hvilket betyder, at medlemsstaterne skal respektere de 
grundlæggende rettigheder. I denne forbindelse vil det på lang sigt være en juridisk tvivlsom 
situation, at to forskellige opfattelser af den samme grundlæggende rettighed bliver anvendt af 
de samme nationale myndigheder i interne og grænseoverskridende situationer.

Det er klart, at en forordning ville have været at foretrække, da graden af harmonisering 
gennem et direktiv altid er mindre og kan føre til ukorrekt gennemførelse uden at indføre en 
fælles horisontal praksis i medlemsstaterne (hvilket var tilfældet med direktiv 95/46 / EF). Ud 
over formen kan indholdet af direktivet heller ikke nå det samme beskyttelsesniveau som den 
foreslåede forordning. I den forbindelse har Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse bl.a. udtalt, at ”udvidelsen af anvendelsesområdet kun har en merværdi, hvis 
direktivet væsentligt øger databeskyttelsesniveauet på dette område, hvilket ikke er tilfældet. 
Mange af bestemmelserne i direktivforslaget er uden nogen indlysende begrundelse svage i 
sammenligning med den foreslåede forordning"1. Det erklærede mål med reformen er ikke 
nået fuldt ud, og det manglende omfang af beskyttelsesreglerne er stadig ikke afhjulpet2. Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse opfordrede indtrængende lovgiverne til "at 
sikre, at begge instrumenter indeholder de samme grundlæggende bestemmelser og træder i 

                                               
1 Den tilsynsførendes udtalelse om databeskyttelsesreformpakken fra januar 2012, punkt 19.
2 Jf. i den forbindelse meddelelse fra Kommissionen af 4. november 2010 om ”En global metode til beskyttelse 
af personoplysninger i Den Europæiske Union” (COM(2010)609), Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 
2011, konklusionerne fra Rådets møde (Retlige og Indre Anliggender) den 24. og den 25. februar 2011, udtalelse 
fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 14. januar 2011, etc.
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kraft på samme dato"1. Endvidere har Artikel 29-Gruppen i sin udtalelse om 
databeskyttelsesreformen2 gentagne gange henvist til spørgsmålet og udtrykt bekymring over 
Kommissionens forslag. Ordføreren vil derfor med støtte fra skyggeordførerne insistere på en 
pakkeløsning for begge instrumenter og er villig til at forsvare den, hvis det er nødvendigt, 
herunder koordinering af tidsplanen for begge forslag.

Undgåelse af urealistiske og uanvendelige opdelinger af områder. 

Opdelingen af de to instrumenter stiller berettigede spørgsmål om den praktiske 
anvendelighed af dem i tilfælde, hvor der skal samarbejdes mellem de retshåndhævende 
myndigheder og den private sektor eller andre offentlige enheder. To forskellige instrumenter 
(vedtaget på forskellige tidspunkter) med forskellige sæt af regler vil fra et praktisk perspektiv 
ikke nå målet om retssikkerhed og lighed for loven. Det er derfor tvivlsomt om direktivet i 
den foreslåede form, selvom det også omhandler rent interne situationer, vil opnå en 
altomfattende metode3. Nogle gange kan en national sag blive en grænseoverskridende sag 
og/eller en sag, der kræver et samarbejde med private virksomheder. Alle de indsamlede 
oplysninger er potentielle EU-data, der vil cirkulere i EU. Et godt eksempel på spredning af 
"forurenet" data fremgår af Marper-sagen ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor et problem 
med opbevaring af DNA-prøver i én medlemsstat, som følge af Prümafgørelsen, bliver et 
problem i alle medlemsstater. Dette fremgår også af den planlagte oprettelse og rolle for 
tilsynsmyndighederne, hvor direktivet direkte henviser til den foreslåede forordning, herunder 
Det Europæiske Databeskyttelsesråds rolle4. 

Endvidere falder spørgsmålet om EU institutioner, organer, kontorer og agenturer uden for 
anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv (artikel 2) på trods af deres stigende 
betydning, for så vidt angår datadeling på rets- og retshåndhævelsesområdet. Samtidig 
foreslår Kommissionen at revidere de specifikke retsakter inden for politisamarbejde og retligt 
samarbejde tre år efter dette direktivs ikrafttrædelse, hvilket i realiteten betyder et tidsrum på 
flere år (1-2 års lovgivningsmæssigt arbejde og 3 år for gennemførelsen, og efter 3 år vil 
Kommissionen begynde at revidere disse retsakter). I praksis betyder det, at et fælles niveau 
for standarder i hele EU ikke vil eksistere i de næste +/- 6 år, og et sådant tidsrum er 
uacceptabelt.

Spørgsmål, der skal undersøges

Flere specifikke spørgsmål skal afklares bl.a. følgende:

- Hver eneste undtagelse fra princippet skal behørigt begrundes, eftersom beskyttelse af 
personlige oplysninger er en grundlæggende rettighed; Rettigheden skal være lige så beskyttet 
i alle tilfælde, hvorved artikel 52 i chartret, der tillader begrænsninger, gælder fuldt ud. 
Sådanne begrænsninger skal være en undtagelse fra den generelle regel, og må ikke blive 
                                               
1 Den tilsynsførendes udtalelse om databeskyttelsesreformpakken fra januar 2012, punkt 37.
2 Udtalelse 01/2012 af 23. marts 2012 fra artikel 29-Gruppen om databeskyttelsesreformforslagene.
3 I denne forbindelse fremsættes der i direktivforslagets betragtning 12 følgende abstrakte erklæring: ”For at 
sikre et ensartet niveau for beskyttelsen for fysiske personer ved hjælp af rettigheder, der kan håndhæves retsligt 
i hele Unionen, og for at forhindre forskelle, der kan hæmme den frie udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder, bør direktivet sikre ensartede regler for beskyttelse og fri udveksling af 
personoplysninger inden for politimæssigt og retligt samarbejde i straffesager.”
4 Jf. betragtning 52 og 59.
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selve reglen. Ubegrænsede og omfattende undtagelser kan ikke godkendes.

- En klar definition af databeskyttelsesprincipperne vedrørende f.eks. elementerne i lagring af 
data, gennemsigtighed, ajourføring af relevante, tilstrækkelige og nødvendige oplysninger.
Endvidere mangler der bestemmelser, hvorefter den registeransvarlige skal påvise 
overholdelse af gældende krav. 

- Der mangler en evalueringsmekanisme for en grundig vurdering af nødvendighed og 
proportionalitet. Dette spørgsmål er afgørende for at vurdere, om visse behandlede 
personoplysninger overhovedet er nødvendige og opfylder deres mål. Nødvendigheden af 
sådanne evalueringer er for nylig blevet fremhævet i forbindelse med drøftelser af TFTP og 
PNR-oplysninger. En sådan evaluering ville desuden forhindre oprettelsen af en form for 
"orwellsk" samfund, hvor samtlige oplysninger til sidst bliver behandlet og analyseret. 
Indsamlingen af data skal være nødvendig for at retfærdiggøre et mål, idet der skal tages 
hensyn til, at målet ikke kan nås med andre midler, og at kernen i den private sfære for den 
enkelte er velbevaret. Proportionalitetsprincippet er også forbundet med spørgsmålet om 
videreanvendelse af data til et andet formål end det, der oprindeligt lovligt begrundede 
databehandlingen, for at forhindre en samlet oprettelse af profiler af befolkningen1.

- Der mangler en klar definition af profilering. En sådan definition bør være i 
overensstemmelse med Europarådets rekommandation2. Profilering i forbindelse med 
politiarbejde skal fastsættes ved lov, der fastsætter foranstaltninger til sikring af de 
registreredes legitime interesser, navnlig ved at give dem mulighed for at fremsætte deres 
synspunkter. Eventuelle negative konsekvenser skal vurderes gennem menneskelig indgriben. 
Samtidig bør profilanalyser ikke blive en boksering med fuldstændig uskyldige personer uden 
nogen begrundet personlig udløsende faktor - det bør ikke føre til den såkaldte generelle 
Rasterfahndung.

- Den foreslåede ordning for videregivelse af personoplysninger til tredjelande er svag og 
giver ikke alle de nødvendige garantier med henblik på at sikre beskyttelsen af rettighederne 
for den enkelte, hvis data vil blive videregivet. Dette system giver en mindre beskyttelse end 
den foreslåede forordning. Direktivet gør det f.eks. muligt at videregive personoplysninger til 
et tredjelands myndighed eller en international organisation, der ikke er kompetent med 
henblik på retshåndhævelse. Såfremt videregivelse sker på grundlag af en vurdering, der er 
foretaget af den registeransvarlige (artikel 35, stk. 1, litra b)), kan der i henhold til direktivet 
endda foretages omfattende masseoverførsler af personlige oplysninger.

- Databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser til at overvåge og sikre overholdelsen af 
databeskyttelsesreglerne er ikke korrekt defineret. I forhold til den foreslåede forordning er 
databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser mindre klare. Det er ikke indlysende, om 
databeskyttelsesmyndigheden kan få adgang til den registeransvarliges lokaler, hvilket er 
tilfældet i henhold til forordningen. Sanktioner og håndhævelsesforanstaltninger forekommer 
også at være mindre præcise.

                                               
1 Betragtning 19, der opfordrer til en omfattende videreanvendelse skal i streng forstand forstås i forbindelse med 
betragtning 20, der opfordrer til formålsbegrænsning og proportionalitet.
2 Rekommandation 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.
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Konklusion

Ordføreren støtter idéen om også at inddrage rent nationale behandlinger af oplysninger, da 
dette vil udfylde et hul i den nuværende EU-lovgivning og endvidere give en konsekvent og 
sammenhængende mekanisme for disse situationer. Det er nødvendigt, at der med det 
foreslåede direktiv opnås det beskyttelsesniveau, der kræves i henhold til traktaterne, 
rammeafgørelsen 2008/977/RIA, direktiv 95/46/EF og Europarådets rekommandation nr. R 
(87) 15.

Ordføreren mener, at det for at sikre sammenhæng og retssikkerhed er altafgørende, at 
direktivet og forordningen betragtes som en pakke med hensyn til tidsplanen og den endelige 
vedtagelse.

Ordføreren vil foreslå ændringer med henblik på at højne beskyttelsesstandarderne til et 
niveau svarende til det, som findes i forordningen.


