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Møde i Europaudvalget den 11. februar 2011 

 

Hermed Forbrugerrådets kommentarer til et af punkterne på Europaudvalgets 

dagsorden den 11. februar 2011. 

 

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 24.-25. februar 2011 

 

Pkt. 7. En global metode til beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske 

Union. Vedtagelse. KOM (2010) 0609 

 

Forbrugerrådet er enig i Europaudvalgets støtte til Kommissionens meddelelse ”En 

global metode til beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union”. 

 

På grund af globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling yder det eksiste-

rende databeskyttelsesdirektiv fra 1995 (som ligger til grund for den danske per-

sondatalov) ikke længere en tilstrækkelig beskyttelse af forbrugernes personlige 

oplysninger. Derfor fremhæver Kommissionen en lang række nødvendige regule-

ringsbehov og undersøgelsesinitiativer med det formål at sikre et højt beskyttelses-

niveau og retssikkerhed for forbrugere og offentlige og private virksomheder i 

fremtiden.  

 

Forbrugerrådet støtter de foreslåede rådskonklusioner, men foreslår, at de suppleres 

med  følgende 5 punkter, som henviser til de væsentligste opmærksomhedspunkter 

i Kommissionens meddelelse: 

  

1. At det kræves, at der indføres regler, som både sikrer, at de dataansvarlige 

foretager en konsekvensanalyse for så vidt angår databeskyttelse, og som sikrer 

anvendelsen af privatlivsfremmende teknologier, således at begrebet ”indbyg-

get databeskyttelse” eller ”privacy by design” gennemføres i praksis.  

 

(Modellen for at foretage en konsekvensanalyse af en virksomheds databe-

handling samt et oplæg om at indbygge databeskyttelse i selve it-systemet er 

netop blevet udarbejdet herhjemme af IT- og Telestyrelsen)   
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2.       At det kræves, at der indføres et generelt princip om gennemsigtighed i be-

handlingen af personoplysninger. Der er både behov for mere information fra 

myndighedernes side, ligesom det bør sikres, at dataansvarlige giver klare, let-

forståelige og lettilgængelig informationer, fx på deres hjemmeside. 

  

3.       At det kræves, at der indføres regler, som kan styrke de nationale databeskyt-

telsesmyndigheders beføjelser, således at en effektiv håndhævelse sikres. Dette 

kan bl.a. ske ved at stille krav om indbygget databeskyttelse i direktivet (jf. pkt. 

1), skærpe virksomhedernes dataansvar, sikre øget samarbejde på tværs af da-

tamyndighederne og styrke sanktionsmulighederne.  

  

4.       Desuden skal vi foreslå, at opfordringen til Kommissionen om at undersøge 

muligheden for at indføre en ny ”ret til at blive glemt” suppleres med følgende: 

”således at det sikres, at forbrugeren får en reel mulighed for at føre kontrol 

med egne oplysninger”.   

  

5.       Endelig skal vi foreslå, at kravet om, at Kommissionen undersøger mulighe-

derne for at indføre en underretningspligt ved databrud, ændres til et krav om, 

at reglen indføres, således at persondatareglerne kommer i overensstemmelse 

med telereglerne i EU, hvor underretningspligten netop er vedtaget.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Vagn Jelsøe  Anette Høyrup  

Afdelingschef  Jurist 
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