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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0569/2012 af B.O., tysk statsborger, om store it-virksomheders 
adgang til borgeres computere og telefoner

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over, at store it-virksomheder såsom Google, Apple osv. har adgang 
til borgernes computere og telefoner. Andrageren nævner som eksempel Googles løsning på 
et sikkerhedsproblem i Android. Androidbrugere kendte ikke til dette indgreb. Selvom 
virksomhedens indgreb i sig selv var nyttigt, mener andrageren, at det også betyder, at 
virksomheder - og potentielt kriminelle organisationer - kan få adgang til brugernes 
personlige informationer. Andrageren finder det mærkværdigt, at hackere straffes hårdt for 
sådanne fremgangsmåder, mens store virksomheder åbenbart slipper ustraffet. Andrageren 
påpeger, at enhver unionsborger ifølge direktiv 95/46/EC om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger har ret til beskyttelse i forbindelse med behandling af hans/hendes 
personoplysninger. Andrageren ønsker en EU-lovgivning, som forbyder de såkaldte 
"bagdøre" eller i hvert fald gør brugen heraf afhængig af brugerens tilladelse. Han mener 
også, at der bør oprettes en uafhængig myndighed med det formål at føre tilsyn med, at disse 
regler overholdes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14 september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Andrageren anmoder om ændringer i EU-lovgivningen for at sikre en bedre beskyttelse af 
computere og mobiltelefoner og forhindre eller kontrollere adgang til dem fra tredjepersoner. 
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Andrageren bemærker, at forekomsten af en sådan adgang er almindelig i EU, selv om han 
tvivler på lovligheden deraf.
Den uautoriserede adgang til enkeltpersoners computere og mobiltelefoner kan være en 
overtrædelse af personernes grundlæggende ret til beskyttelse af deres ejendom, til respekten 
for privatlivet og familielivet, hjem og kommunikation og beskyttelsen af persondata, der er 
fastlagt i chartret om grundlæggende rettigheder og reguleret i EU's regelsæt og i national 
lovgivning. En sådan adgang kan kun betragtes som lovlig under strenge betingelser fastlagt 
af loven.
Hvorvidt et forsøg på at få adgang til et informationssystem eller en computer er af kriminel 
karakter, afhænger af det specifikke tilfælde og de konkrete omstændigheder. I et sådant 
tilfælde finder den nationale strafferet anvendelse, og de nationale håndhævende myndigheder 
har beføjelse til at undersøge og retsforfølge en strafbar handling.
Andragendet vedrører EU-regelsættet vedrørende databeskyttelse, e-databeskyttelse, 
forbrugerbeskyttelse og cyberkriminalitet.

* EU-regelsættet:

e-databeskyttelsesdirektivet
e-databeskyttelsesdirektiv 2002/58/EF finder anvendelse på behandling af personoplysninger i 
den elektroniske kommunikationssektor for at sikre den frie bevægelighed af sådanne 
oplysninger og elektronisk kommunikationsudstyr og -tjenester i Fællesskabet. Det fastlægger 
klare regler vedrørende adgang til personoplysninger, der er gemt på individuelle computere, 
og klargør, at brugerens samtykke er obligatorisk. Den relevante bestemmelse i e-
databeskyttelsesdirektivet har følgende ordlyd: "Medlemsstaterne sikrer, at lagring af 
oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret i en abonnents eller 
brugers terminaludstyr, kun er tilladt på betingelse af, at abonnenten eller brugeren har givet 
sit samtykke hertil efter i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF at have modtaget klare og 
fyldestgørende oplysninger, bl.a. om formålet med behandlingen."

Databeskyttelsesdirektivet
Databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF fastlægger principperne for enhver forarbejdning af 
personoplysninger: Den skal være rimelig og lovlig, til udtrykkeligt angivne og legitime 
formål, skal være relevant og tilstrækkelig og ikke omfatte mere end, hvad der kræves, og må 
ikke forarbejdes længere end nødvendigt (artikel 6). Artikel 7 fastlægger, hvornår 
behandlingen af personoplysninger må finde sted. Dette er bl.a. tilfældet, når "der ikke 
hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke", og når "behandlingen er 
nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under 
offentlig myndigheds udøvelse, som den registeransvarlige eller en tredjemand, til hvem 
oplysningerne videregives, har fået pålagt, medmindre den registreredes interesser og 
frihedsrettigheder går forud herfor." De registrerede har en række rettigheder i henhold til 
direktiv 95/46/EF og følgelig også i henhold til nationale foranstaltninger vedtaget i 
gennemførelse heraf. Disse omfatter bl.a. retten til fra den registeransvarlige at få oplysninger, 
som ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med dette direktiv, berigtiget, slettet eller 
blokeret (artikel 12, litra b)). I henhold til artikel 14, litra b), har den registrerede ret til "efter 
anmodning og uden udgifter at modsætte sig en behandling af personoplysninger, der vedrører 
den pågældende, og som den registeransvarlige agter at foretage med henblik på 
markedsføring, eller at blive underrettet, inden personoplysningerne første gang videregives 
til tredjemand eller anvendes på tredjemands vegne med henblik på markedsføring, og 



CM\931949DA.doc 3/5 PE508.098v01-00

DA

udtrykkelig få tilbud om uden udgifter at gøre indsigelse mod en sådan videregivelse eller 
anvendelse." Artikel 28 i direktiv 95/46/EF fastslår, at hver medlemsstat drager omsorg for, at 
der udpeges en eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave på dens område at påse 
overholdelsen af de bestemmelser, medlemsstaten vedtager til gennemførelse af dette direktiv. 
I Tyskland er denne myndighed Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, som behandler klager vedrørende lovligheden af databehandlingen. 

Aftaleret og forbrugerrettigheder
Direktiv 97/7/EF om aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 2005/29/EF om virksomheders 
urimelige handelspraksis kræver, at virksomhederne giver oplysninger om de vigtigste 
karakteristiske træk ved de varer eller tjenesteydelser, som de markedsfører. Det nye direktiv 
2011/83/EU om forbrugerrettigheder, som for øjeblikket er ved at blive gennemført af 
medlemsstaterne i deres nationale lovgivning, og som vil finde anvendelse fra 13. juni 2014, 
kræver specifikt oplysninger om det digitale indholds funktionalitet og interoperabilitet.
Enhver opdatering eller ændring af det digitale produkt leveret til forbrugeren som f.eks. 
software bør være omfattet af samme regel og informationsstandard som hovedproduktet, 
medmindre forbrugeren har valgt ikke at blive informeret om karakteristika af opdateringer 
ved at acceptere automatiske opdateringer. 
Enhver standardkontraktbetingelse fra leverandøren, som gør det obligatorisk for forbrugeren 
at acceptere opdateringer eller gør brugen af produktet betinget af accept af fremtidige 
opdateringer, skal vurderes på baggrund af direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler. Dette direktiv forhindrer virksomhedernes brug af standardkontraktvilkår, 
som forårsager en betydelig uligevægt i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for 
forbrugeren. F.eks. er det usandsynligt, at kontraktvilkår, der kræver accept af software-
opdateringer for at klare en identificeret sikkerhedsrisiko, kunne anses for at være til skade for 
forbrugeren. Men i det tilfælde, hvor en automatisk opdatering ville være til skade for 
forbrugeren, f.eks. mindsket funktionalitet eller produktets inkompatibilitet med forbrugerens 
hardware, kunne leverandørens kontraktvilkår, der kræver, at forbrugeren accepterer 
automatiske opdateringer, betragtes som urimelige i henhold til direktiv 93/13/EØF.
Ovennævnte EU-retsbestemmelser er indarbejdet i medlemsstaternes nationale ret, og deres 
myndigheder og domstole er ansvarlige for disses anvendelse i konkrete sager. For så vidt 
angår grænseoverskridende problemer, forbinder forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde (FBS) de nationale håndhævende myndigheder, således at de 
danner et EU-dækkende håndhævelsesnetværk ("FBS-netværket") og definerer en ramme og 
vilkår, der gør dem i stand til at opdage, undersøge og stoppe grænseoverskridende urimelig 
praksis. Forbrugere, som har været ofre for urimelig praksis, kan indsende klage til deres 
nationale håndhævelsesmyndighed. Det tyske medlem af FBS-netværket er Forbundskontoret 
for forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed (BVL); adresse: Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 
Braunschweig; Websted: www.bvl.bund.de
Forbrugerne kan også bruge Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net), som 
hjælper forbrugerne med at skaffe oplysninger i tilfælde af overtrædelse af deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende transaktioner og hjælper dem i forbindelse med deres 
kontakter med de erhvervsdrivende.. Adressen på det tyske ECC er: Europäisches 
Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; Websted: http://www.eu-
verbraucher.de/de/startseite/).

* Kommissionens igangværende og kommende initiativer og forslag:
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Databeskyttelsesreformen
Kommissionens forslag til en databeskyttelsesreform1 har til formål at skærpe reglerne 
vedrørende samtykke, som ikke blot skal være en frivillig, specifik og informeret 
viljestilkendegivelse, men også en eksplicit viljestilkendegivelse. Databeskyttelsesreformen 
sigter mod at sørge for, at databeskyttelsesmyndighederne har mere omfattende beføjelser til 
at foretage undersøgelser og pålægge sanktioner, således at ulovlig behandling af personlige 
oplysninger kan sanktioneres tilstrækkeligt i Den Europæiske Union. Dette forslag er for 
øjeblikket ved at blive behandlet af medlovgiverne (Europa-Parlamentet og Ministerrådet).

Aftaleret og forbrugerrettigheder 
Det nye direktiv om forbrugerrettigheder, som træder i kraft pr. juni 2014, vil styrke 
forbrugernes rettigheder, når de køber på internettet og i forbindelse med levering af digitalt 
indhold. Det skærper især reglerne vedrørende de oplysninger, forbrugerne skal gives ved 
eksplicit at kræve, at de erhvervsdrivende giver oplysninger om det digitale indholds 
funktionalitet og interoperabilitet. Endvidere meddelte Kommissionen i Den Europæiske 
Forbrugerdagsorden, der for nylig (maj 2012) blev vedtaget, at den senest 2014 vil udarbejde 
retningslinjer for medlemsstaternes håndhævelsesmyndigheder vedrørende anvendelsen af 
forbrugeroplysningskrav inden for det digitale område.

Cloud-strategien
Meddelelsen "Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe" (frigørelse af 
potentialet i forbindelse med cloud computing i Europa), som blev vedtaget den 27. september 
2012, omtaler visse aspekter af databeskyttelse, for så vidt som disse har tilknytning til cloud 
computing-tjenester. Meddelelsen understreger bl.a., at Kommissionens forslag om en 
databeskyttelsesforordning giver en lejlighed til at tilpasse lovgivningen bedre til de cloud-
baserede tjenesters videregivelsesmodeller. Endvidere fastslår meddelelsen, at 
Kommissionen, så snart den foreslåede forordning er vedtaget, vil anvende de nye 
mekanismer, der er fastlagt deri, til i tæt samarbejde med de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder at give enhver yderligere vejledning i anvendelsen af den 
europæiske databeskyttelseslovgivning i forbindelse med cloud-baserede tjenester. 
Meddelelsen understreger tillige, at der er et behov for vejledning i, hvordan man anvender 
det eksisterende EU-databeskyttelsesdirektiv på cloud computing-tjenester (f.eks. identificere 
og skelne mellem databeskyttelsesrettigheder og forpligtelser for de dataansvarlige og 
databehandlerne for leverandører af cloud-tjenester eller den gældende lovgivning i tilfælde, 
hvor en cloud-leverandørs relevante hjemsted kan være vanskeligt at fastlægge).

Direktivet om cyberkriminalitet og Den Europæiske Unions strategi for cybersikkerhed
Trusler mod cybersikkerheden, det være sig tilfældige eller ondsindede, udgør betydelige 
udfordringer for velstanden i vores økonomi og samfund. 
For at behandle dette problem på en sammenfattende og integreret måde har Kommissionen 
og Den Højtstående Repræsentant for Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i fællesskab 
vedtaget en fælles cybersikkerhedsstrategi for Den Europæiske Union2 den 7. februar 2013. 
Strategien skitserer en vision og forelægger politiske aktioner for at sikre et sikkert og 

                                               
1 Databeskyttelsespakken af 25. januar 2012, , http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
2 JOIN(2013) 1 endelig.
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fleksibelt digitalt miljø, samtidig med at man respekterer og fremmer de grundlæggende 
rettigheder (herunder retten til privatliv og databeskyttelse) og EU's centrale værdier både i 
EU og i udlandet. 
En nøgleaktion i strategien er det lovgivningsmæssige forslag om et højt niveau af netværks-
og informationssikkerhed over hele Unionen for at sikre en gnidningsløs funktion af det indre 
marked. Forslaget1 sigter mod at sikre, at medlemsstaterne har et mindsteniveau af nationale 
kapaciteter, at medlemsstaterne samarbejder på EU-plan ved at udveksle oplysninger og 
samordne reaktioner, om nødvendigt, at virksomheder i den private sektor, der leverer vigtige 
tjenesteydelser og offentlige forvaltninger, gennemfører tilstrækkelige foranstaltninger til 
risikostyring og indberetter alvorlige sikkerhedsepisoder til de relevante nationale 
myndigheder.

Direktivet om angreb mod informationssystemer
Formålet med udkastet til direktiv om angreb mod informationssystemer er bl.a. at intensivere 
kampen mod omfattende angreb mod informationssystemer gennem tilnærmelse af strafbare 
handlinger og sanktioner. Udkastet til direktiv bygger på den eksisterende rammeafgørelse om 
angreb mod informationssystemer (2005/222/RIA) og bibeholder rammeafgørelsens 
nuværende bestemmelser – penalisering af ulovlig adgang, ulovligt indgreb i 
informationssystemer og ulovligt indgreb i data – og inkluderer nye lovovertrædelser som 
f.eks. ulovlig aflytning og brug af redskaber til at begå omfattende angreb. Forslaget hæver 
også niveauet for straffesanktioner for lovovertrædelserne, udvider de skærpende 
omstændigheder ved at inkludere brug af et redskab, der gør det muligt at foretage omfattende 
angreb og når den personlige identitet bliver stjålet for at begå cyberangreb. Forslaget hæver 
ligeledes niveauet for sanktioner under skærpende omstændigheder. Det indeholder ligeledes 
bestemmelser, der har til formål at forbedre det grænseoverskridende arbejde mellem de 
retshåndhævende myndigheder og at oprette effektive kontrolsystemer og dataindsamling. 
Udkastet til direktiv har været genstand for en politisk aftale mellem Ministerrådet og Europa-
Parlamentet og afventer den endelige vedtagelse. 

Konklusion
Efter Europa-Kommissionens opfattelse bør andrageren informeres om, at der gælder særlige 
vilkår til at sikre beskyttelse af personlige oplysninger. Endvidere er disse regler for 
øjeblikket ved at blive styrket og harmoniseret takket være adskillige forslag fra 
Kommissionen. 
Det for nylig forelagte udkast til forordning om databeskyttelse vil især sørge for, at 
virksomheder, som krænker de enkelte personers rettigheder og f.eks. ulovligt skaffer sig 
adgang til deres computere, kan – bortset fra det strafferetlige aspekt – blive pålagt strenge 
bøder fra databeskyttelsesmyndighederne.

                                               
1 KOM(2013)0048.


