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1. På møde i Folketingets Europaudvalg den 27. februar 2015 forelagde 

justitsministeren rådsmødet for retlige og indre anliggender den 12. og 13. 

marts 2015.  

 

I forbindelse med justitsministerens forelæggelse af forslaget til generel 

forordning om databeskyttelse anmodede udvalget om, at Justitsministeriet 

udarbejder en oversigt over de dele af forslaget, som der allerede er opnået 

enighed om, og de dele af forslaget, som fortsat forhandles.  

 

2. Justitsministeriet kan i forlængelse heraf oplyse, at der på nuværende 

tidspunkt er opnået enighed i Rådet om følgende dele af forordningsforsla-

get:  

 

 Forslagets kapitel 5 om overførsel af personoplysninger til tredje-

lande, artikel 3 om territorialt anvendelsesområde samt definitio-

nerne i artikel 4, nr. 17 og 21 af henholdsvis bindende virksom-

hedsregler samt internationale organisationer. Enigheden omfatter 

endvidere de tilhørende præambelbetragtninger (rådsmødet den 5. 

og 6. juni 2014). 

 

 Forslagets kapitel 4 om den dataansvarlige og databehandleren og 

deres respektive forpligtelser samt om datasikkerhed. Enigheden 

omfatter endvidere de tilhørende præambelbetragtninger (rådsmø-

det den 9. og 10. oktober 2014). 

 

 Forslagets artikel 1, stk. 2a, artikel 6, stk. 2 og 3 og artikel 21, som 

vedrører spørgsmålet om medlemsstaternes mulighed for at opret-

holde og vedtage national lovgivning, som skal supplere forordnin-

gens generelle bestemmelser, samt forslagets kapitel 9, som vedrø-
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rer særlige behandlingssituationer. Enigheden omfatter endvidere 

de tilhørende præambelbetragtninger (rådsmødet den 4. og 5. de-

cember 2014). 

   

På rådsmødet for retlige og indre anliggender den 12. og 13. marts 2015 er 

det forventningen, at der bliver opnået enighed om følgende dele af for-

ordningsforslaget:  

 

 Forslagets kapitel 2 om generelle principper for behandling af per-

sonoplysninger. Enigheden forventes endvidere at omfatte definiti-

onen i artikel 4, nr. 3b af pseudonymisering samt de tilhørende 

præambelbetragtninger.   

 

 Forslagets kapitel 6, 7 og artikel 76b om tilsynsmyndighederne, 

herunder tilsynsmyndighedernes samarbejde og den såkaldte one-

stop-shop mekanisme. Enigheden forventes endvidere at omfatte 

definitionerne i artikel 4, nr. 13, nr. 19a, nr. 19b og nr. 19c af hen-

holdsvis hovedvirksomhed, berørt tilsynsmyndighed, grænseover-

skridende behandling af personoplysninger samt relevant og be-

grundet indsigelse. Enigheden forventes derudover at omfatte de 

tilhørende præambelbetragtninger.   

 

Det bemærkes, at artikel 6, stk. 2 og 3, som indgår i kapitel 2, ikke indgår i 

enigheden, som skal opnås på rådsmødet i marts, idet der blev opnået 

enighed herom på rådsmødet i december 2014. 

 

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

cember 2014, og enigheden som forventes opnået på rådsmødet i marts 

2015, er underlagt følgende forbehold:  

 

 Den er ikke til hinder for, at man på et senere tidspunkt vender til-

bage til teksten  

 Den foregriber ikke endnu udestående horisontale spørgsmål (bl.a. 

valget af retsakt) 

 Den giver ikke formandskabet beføjelse til at indlede trilogforhand-

linger med Europa-Parlamentet.  

 

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

møderne i juni, oktober og december 2014.  

 

I overensstemmelse med det mandat, som blev givet i Folketingets Euro-
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paudvalg den 27. februar 2015, vil Danmark endvidere støtte enigheden, 

som der lægges op til på rådsmødet i marts 2015.     

 

4. Efter rådsmødet den 12. og 13. marts 2015 vil følgende dele af forord-

ningsforslaget fortsat udestå:  

 

 Forslagets kapitel 1 om generelle bestemmelser. Det gælder dog 

ikke artikel 1, stk. 2a, artikel 3 samt de dele af artikel 4, som der al-

lerede er opnået enighed om.  

 

 Forslagets kapitel 3 om den registreredes rettigheder. Det gælder 

dog ikke artikel 21, som der allerede er opnået enighed om.  

 

 Forslagets kapitel 8 om klageadgang, ansvar og sanktioner. Det 

gælder dog ikke artikel 76b, som der forventes opnået enighed om 

på rådsmødet i marts 2015.  

 

 Forslagets kapitel 10 om delegerede retsakter og gennemførelses-

retsakter.  

 

 Forslagets kapitel 11 om afsluttende bestemmelser.  

 

 Præambelbetragtningerne for de nævnte dele af forordningsforsla-

get.  

 

5. Det lettiske formandskab har oplyst, at formandskabet vil søge at opnå 

enighed om hele forordningsforslaget på rådsmødet i juni 2015. 

 

 

 

Mette Frederiksen 

/ 

 Carsten Madsen 

 

 


