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1. Institutionelle aspekter af den europæiske databeskyttelsesforordning

Som det fremgår af arbejdsdokument 2, behandler det foreliggende arbejdsdokument 
institutionelle aspekter af den planlagte generelle databeskyttelsesforordning. Ordføreren 
ønsker at opnå konsensus om følgende institutionelle hjørnesten i udkastet til betænkning.

2. Sammenhæng og håndhævelse

Mens de grundlæggende principper for databeskyttelse stadig gælder og bør styrkes, er det 
den manglende håndhævelse, der nødvendiggør denne reform. Forordningen vil sikre en 
ensartet arbejdsramme for alle databeskyttelsesmyndigheder. For at kunne fungere skal 
databeskyttelsesmyndighederne have tilstrækkelige midler til deres rådighed. 

Den planlagte mekanisme for samarbejde og sammenhæng mellem de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder er et uhyre vigtigt skridt i retning af en konsekvent anvendelse 
af databeskyttelseslovgivningen i hele EU. Ikke desto mindre er en række spørgsmål stadig 
ubesvarede. Det virker rimeligt at lade begge parter - dvs. de registreransvarlige og de 
registrerede - gøre brug af det såkaldte "one-stop-shop"-system.  Under alle omstændigheder 
er det nødvendigt at udvikle en simpel mekanisme, der rent faktisk fungerer i praksis, og som 
indeholder tydelige incitamenter og forpligtelser til databeskyttelsesmyndighederne med 
hensyn til at samarbejde.  Desuden bør Kommissionens rolle i sammenhængsmekanismen 
respektere databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed. Spørgsmålet om, hvorvidt 
databeskyttelsesmyndighederne kan forpligtes til at følge Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds afgørelser, er på indeværende tidspunkt til behandling i Europa-
Parlamentets Juridiske Tjeneste.

3. Databeskyttelse i EU's institutioner og agenturer

Anvendelsen af de nye databeskyttelsesbestemmelser på EU's institutioner og agenturer samt 
sammenhængen med andre retsakter som det foreslåede databeskyttelsesdirektiv i forbindelse 
med retshåndhævelse og e-databeskyttelsesdirektivet giver fortsat anledning til bekymring, da 
det ikke takles på tilstrækkelig vis i det nuværende udkast.  Der er indgået en løs aftale med 
skyggeordførerne om at lade EU-institutionerne være omfattet af den nye forordning, f.eks. 
ved at kræve en tilpasning af forordning (EF) nr. 45/20011, så den bringes i fuld
overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning, før sidstnævnte 
gennemføres. 

Under alle omstændigheder er der brug for en mere horisontal debat (om både forordningen 
og direktivet) for at bestemme, hvorledes det nuværende kludetæppe af databeskyttelsesregler 
for forskellige EU-agenturer kan udbedres.

4. Forbindelsen mellem retshåndhævelse og databeskyttelse 

Forbindelsen mellem den generelle databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesdirektivet 
vedrørende retshåndhævelse skal også behandles horisontalt som led i en pakkeløsning. Dette 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.01.01, s. 1).
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vil navnlig være relevant i forbindelse med retshåndhævende myndigheders adgang til 
personoplysninger, som private enheder er i besiddelse af. Det kan være nødvendigt at 
regulere de centrale bestemmelser i direktivet eller i andre EU-retsakter på det strafferetlige 
område om f.eks. politisamarbejde og retligt samarbejde eller rettigheder i straffesager.  Det 
vil imidlertid være nødvendigt, at databeskyttelsesforordningen kommer til indeholde klare 
bestemmelser, der sikrer, at data kun kan overdrages af selskaber til 
retshåndhævelsesinstanser, hvis det sker på grundlag af lovgivningen, en retfærdig rettergang 
og retslige garantier og under fuld overholdelse af artikel 52 i EU-chartret. 

Et udestående spørgsmål i denne sammenhæng er det materielle anvendelsesområde af 
eksisterende databeskyttelseslovgivning. Nogle medlemsstater, f.eks. Østrig, anvender det 
eksisterende direktiv 95/46/EF på interne retshåndhævelsesanliggender, nogle anvender det 
delvist (f.eks. Belgien) og andre slet ikke. Der er følgelig et klart harmoniseringsbehov for at 
garantere en tilstrækkelig beskyttelse af borgerne baseret på en tilstrækkelig bevidsthed om 
deres rettigheder.

5. De offentlige myndigheders behandling af personoplysninger

Det kan overvejes at give medlemsstaterne et begrænset råderum til at vedtage specifikke 
bestemmelser om databeskyttelse i visse offentlige sektorer, så længe der opretholdes et 
sammenhængende og enkelt regelsæt for hele Unionen. Både ordføreren og skyggeordførerne 
er åbne over for hensyntagen til sådanne særlige forhold, så længe forordningens mål og 
principper er klart formuleret og ikke undermineres af lovgivningen i medlemsstaterne. Dette 
er også emnet for et spørgsmål, der i øjeblikket behandles af Europa-Parlamentets Juridiske 
Tjeneste. 

Det er vigtigt at undgå et kludetæppe af nationale bestemmelser, hvilket anvendelsen af en 
forordning netop sigter på at modvirke. På områder, hvor medlemsstaterne har beføjelse til at 
begrænse registreredes rettigheder, bør sådanne beføjelser i højere grad være skræddersyede. 

6. Kommissionens delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser

Der er bred støtte til Kommissionens vision om en forordning i almenhedens interesse, men 
det fremgår tydeligt af debatterne i Parlamentet, at der ikke er støtte til, at dette mål nås 
gennem udbredt anvendelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Ordføreren 
og skyggeordførerne er enige om, at det er nødvendigt at begrænse dem til det mindst mulige. 
På den anden side bør lovgiver kun slette specifikke delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter, hvis der findes et klart alternativ til brugen heraf.  

Den kommende evaluering af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter med Rådet og 
Kommissionen bør baseres på tre kategorier: a) den rent tekniske gennemførelse, f.eks. 
anmeldelsesformularer osv. - sådanne retsakter bør forblive i den foreslåede form; b) 
indholdsmæssig delegering, men som er nødvendig med henblik på en opdatering af 
forordningen under hensyntagen til den tekniske og forretningsmæssige udvikling, f.eks. 
kategorier af følsomme data, forretningsmodeller osv. - sådanne retsakter bør bevares, men 
med meget klare retningslinjer fra lovgiver i form af kriterier og begrænsninger; c) essentiel 
delegering, der vedrører lovgivningens kerne som f.eks. definition af begrebet "berettiget 
interesse" - sådanne retsakter bør slettes og erstattes med en specifik formulering i 
forordningen.
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