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Europaudvalget har den 19. marts 2018 stillet følgende spørgsmål til KOM(2017) 

793 efter ønske fra Rasmus Nordqvist (ALT) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 1: 

 

Gælder EU’s regler vedrøre de beskyttelse af perso data også for de to forslag 
om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-

informationssystemer, eller gælder der særlige regler for forordningsforslagene 

(KOM (2017) 0793 og KOM (2017) 0794)? 

 

Svar: 

 

Der henvises til enslydende svar på spørgsmål til KOM(2017) 794. 

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en 

ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og 

visum) og om ændring af Rådets afgørelse (EF) nr. 2004/512/EF, forordning (EF) 

nr. 767/2008, Rådets beslutning 2008/633/RIA, forordning (EU) nr. 2016/399 og 

forordning (EU) 2017/2226 og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-

informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) 

(herefter ”interoperabilitetsforslagene”) blev fremsat af Kommissionen den 12. 

december 2017. Forslagene behandles pt. i Rådets arbejdsgruppe. 

 

EU’s regler o  beskyttelse af perso data er bla dt a det reguleret i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 

og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 

(generel forordning om databeskyttelse) (herefter databeskyttelsesforordningen). 

 

EU’s regler o  beskyttelse af perso data er e dvidere reguleret af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af 

personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller 

retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
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udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 

2008/977/RIA (herefter retshåndhævelsesdirektivet). 

 

Det fremgår blandt andet af betragtningerne til interoperabilitetsforslagene, at 

databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet bør finde 

anvendelse på de nationale myndigheders behandling af personoplysninger i 

henhold til forslagene, ligesom der i betragtningerne henvises til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionen har oplyst, at de 

gældende databeskyttelsesregler er iagttaget i forslagene. Kommissionen 

vurderer således, at data udelukkende er forbeholdt behørigt bemyndigede 

medarbejdere hos medlemsstaternes myndigheder eller EU-organer, der er 

kompetente i forhold til specifikke formål i informationssystemerne.   

 

Endvidere indeholder forslagene et særligt kapitel om persondatabeskyttelse med 

bestemmelser, der har til formål at sikre, at data, der behandles i henhold til 

forslagene, behandles lovligt og rimeligt.  

 

Kapitlet indeholder blandt andet bestemmelser om dataansvarlige og 

databehandlere, behandlingssikkerhed, tavshedspligt vedrørende visse 

oplysninger samt om håndtering af brud på persondatasikkerheden.  

 

Derudover indeholder kapitlet bestemmelser om den registreredes rettigheder, 

herunder retten til at blive informeret (oplysningspligt), retten til at få indsigt, 

retten til berigtigelse og sletning af personoplysninger. Endvidere indeholder 

kapitlet bestemmelser om overførelse af data til tredjelande, en international 

organisation eller en privat part. Endelig indeholder kapitlet bestemmelser om 

tilsyn.  

 

De eksisterende it-systemer, der indgår i interoperabilitetsforslagene, er vurderet 

til at leve op til gældende databeskyttelsesregler.  
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