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Spørgsmål nr. 8 KOM (2012) 0011 Folketingets Europaudvalg: 

 

”Ministeren forelagde på Europaudvalgets møde den 28. no-

vember 2014 (rådsmøde retlige og indre anliggender den 4.-5. 

december 2014) forslaget om en generel forordning om data-

beskyttelse (KOM (2012) 0011), som indgår i den såkaldte da-

tabeskyttelsespakke. Ministeren bedes som lovet på mødet 

oversende udvalget en oversigt over, hvilke dele af den samle-

de databeskyttelsespakke der allerede er blevet behandlet, og 

hvilke dele som udestår.” 

 

Svar: 

 

1. Kommissionens forslag til generel forordning om persondatabeskyttelse 

blev fremsat den 25. januar 2012. Forslaget er den ene halvdel af Kommis-

sionens databeskyttelsespakke, som udover forordningsforslaget indehol-

der et direktivforslag om databeskyttelse, som skal gælde for politi- og ju-

stitsområdet.  

 

Siden fremsættelsen har forhandlingerne af forordningsforslaget i Rådet 

været intensive. Forhandlingerne har dog har været vanskelige, da forsla-

get er meget omfattende og komplekst.  

 

På rådsmødet den 5. og 6. juni 2014 skete der et skred i forhandlingerne, 

idet der for første gang blev opnået enighed om en del af forslaget. På de 

efterfølgende rådsmøder har man ligeledes opnået enighed om dele af for-

slaget.  

 

Enigheden, som er blevet opnået på rådsmøderne i juni, oktober og de-

cember 2014, er underlagt følgende forbehold: at den ikke er til hinder for, 

at man på et senere tidspunkt vender tilbage til teksten, at den ikke foregri-

ber endnu udestående horisontale spørgsmål (bl.a. valget af retsakt), og at 

den ikke giver formandskabet beføjelse til at indlede trilogforhandlinger 

med Europa-Parlamentet.  

 

2. På rådsmøderne er der med de nævnte forbehold opnået enighed om 

følgende dele af forslaget: 

 

På rådsmødet i den 5. og 6. juni 2014 blev der opnået enighed om forsla-

gets bestemmelser om overførsel af personoplysninger til tredjelande. 

Enigheden omfattede forslagets kapitel 5, artikel 3, samt definitionerne i 

artikel 4, nr. 17 og 21 af henholdsvis bindende virksomhedsregler samt in-

ternationale organisationer. Enigheden omfattede endvidere de tilhørende 
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præambelbetragtninger.   

 

På rådsmødet den 9. og 10. oktober 2014 blev der opnået enighed om for-

slagets kapitel 4 om den dataansvarlige og databehandleren og deres re-

spektive forpligtelser samt om datasikkerhed. Enigheden omfattede endvi-

dere de tilhørende præambelbetragtninger.   

 

På rådsmødet den 4. og 5. december 2014 blev der opnået enighed om de 

bestemmelser, der vedrører spørgsmålet om medlemsstaternes mulighed 

for at opretholde og vedtage national lovgivning, som skal supplere for-

ordningens generelle bestemmelser. Enigheden omfattede forslagets artikel 

1, artikel 6, stk. 2 og 3 og artikel 21. Enigheden omfattede endvidere kapi-

tel 9, som vedrører særlige behandlingssituationer. Enigheden omfattede 

desuden de tilhørende præambelbetragtninger.   

 

3. Forud for de nævnte rådsmøder er sagen forelagt Europaudvalget. 

Justitsministeren har i den forbindelse redegjort for de dele af forordnings-

forslaget, som har været på rådsdagsordenen og for regeringens holdning 

hertil.  

 

Danmark har støttet de forslag til enighed, som har været forelagt på råds-

møderne. Fra dansk side er det dog understreget, at støtten er givet med 

henvisning til de forbehold, som er nævnt ovenfor.    

 

De øvrige dele af forordningsforslaget er fortsat udestående. Det er 

Justitsministeriets forventning, at de udestående dele af forordningsforsla-

get vil blive forelagt på de kommende rådsmøder med henblik på at opnå 

enighed. Det er dog på nuværende tidspunkt uklart, i hvilken rækkefølge 

dette vil ske. Det bemærkes dog, at Letland, som overtog formandskabet i 

Rådet den 1. januar 2015, har oplyst, at de har til hensigt at opnå generel 

enighed om forordningsforslaget under deres formandskab. 


