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Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget følgende erklæring:
For det første ønsker Databeskyttelsesrådet at understrege, at denne erklæring ikke berører dets
tidligere holdninger, herunder erklæring 3/20191 og dets erklæring af 25. maj 20182. Edatabeskyttelsesforordningen må under ingen omstændigheder sænke det beskyttelsesniveau, som
det nuværende e-databeskyttelsesdirektiv 2002/58/EF sikrer, og det skal supplere
databeskyttelsesforordningen ved at give yderligere stærke garantier for fortrolighed og beskyttelse
af alle former for elektronisk kommunikation.
For det andet glæder Databeskyttelsesrådet sig over Rådets formandskabs mål om at nå frem til en
generel tilgang med henblik på at indlede forhandlingerne med Europa-Parlamentet og vedtage edatabeskyttelsesforordningen så hurtigt som muligt. Databeskyttelsesrådet udtrykte bekymring over
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, erklæring 3/2019 om en e-databeskyttelsesforordning, vedtaget den 13.
marts 2019, tilgængelig på:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_en.pdf
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Det Europæiske Databeskyttelsesråd, erklæring fra Databeskyttelsesrådet om revisionen af edatabeskyttelsesforordningen og dens indvirkning på beskyttelsen af enkeltpersoner med hensyn til privatlivets
fred og fortroligheden af deres kommunikation, vedtaget den 25. maj 2018, tilgængelig på:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_en.pdf
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nogle nye retninger i Rådets drøftelser omkring håndhævelsen af den fremtidige edatabeskyttelsesforordning, som kan føre til fragmenteret tilsyn, proceduremæssig kompleksitet og
mangel på konsekvens og retssikkerhed for enkeltpersoner og virksomheder.
Databeskyttelsesrådet minder om, at den foreslåede forordnings anvendelsesområde har til formål at
sikre, at den anvendes ensartet i alle medlemsstater og blandt alle typer dataansvarlige. Alle
foreslåede ændringer i udkastet til forordning, der kan underminere dette mål, bør undgås for at sikre
lige vilkår for alle udbydere og sikre fortroligheden af elektronisk kommunikation som en
grundlæggende rettighed, der er beskyttet i henhold til chartret, også under hensyntagen til EUDomstolens gældende retspraksis.
I forbindelse med de igangværende drøftelser om den videre behandling af elektroniske
kommunikationsmetadata gentager Databeskyttelsesrådet sin støtte til tilgangen i den foreslåede
forordning, der er baseret på brede forbud, snævre undtagelser og brugen af samtykke, men
understreger igen, at elektroniske kommunikationsmetadata stadig kan behandles uden samtykke,
efter at de reelt er blevet anonymiseret.
Databeskyttelsesrådet glæder sig også over indføjelsen af regler i artikel 8 om medtagelse af
henvisninger til de oplysninger, der er omfattet af TV-spredningstjenester, eller softwareopdateringer,
som bør udformes på en privatlivsvenlig måde. Databeskyttelsesrådet beklager også den forspildte
mulighed for at give klar vejledning om de såkaldte "cookievægge".
For det tredje vil Databeskyttelsesrådet gerne understrege, at mange bestemmelser i den fremtidige
e-databeskyttelsesforordning vedrører behandling af personoplysninger. I forbindelse med disse
behandlingsaktiviteter kræver artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, at en uafhængig myndighed fører tilsyn. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for
personoplysninger og garantere juridisk og proceduremæssig sikkerhed bør dette tilsyn overdrages til
de samme nationale myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen af
databeskyttelsesforordningen, som oprindeligt foreslået af Europa-Kommissionen3. Kommissionen
understregede
i
sit
forslag,
at
samarbejdsog
sammenhængsmekanismen
i
databeskyttelsesforordningen finder anvendelse, og at alle tilsynsmyndigheder, der overvåger edatabeskyttelsesforordningen, skal være uafhængige.
For at sikre lige vilkår på det digitale indre marked er det desuden vigtigt at sikre en harmoniseret
fortolkning og håndhævelse af elementerne i e-databeskyttelsesforordningen om behandling af
personoplysninger i EU. Kapitel VII i databeskyttelsesforordningen indeholder allerede bestemmelser
om en velfungerende samarbejds- og sammenhængsmekanisme inden for rammerne af Det
Europæiske Databeskyttelsesråd. Denne mekanisme bør også anvendes til overvågning af edatabeskyttelsesforordningen i forhold til dens konsekvenser for beskyttelsen af personoplysninger.
Det vil også være nyttigt for dataansvarlige at have et enkelt kontaktpunkt for al behandling af
personoplysninger, der falder ind under e-databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde.
Dermed skal de ikke i kontakt med flere forskellige tilsynsmyndigheder, hvilket ellers kunne føre til
Europa-Kommissionen (2017), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og
beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv
2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, Bruxelles, 10. januar 2017,
tilgængelig på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010
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divergerende standarder og fortolkninger. Dette udelukker ikke, at andre berørte myndigheder kan
være ansvarlige for dele, der ikke vedrører behandling af personoplysninger, samtidig med, at de
samarbejder med databeskyttelsesmyndighederne efter behov. Databeskyttelsesrådet vil også gerne
minde om, at der er en klar forbindelse mellem de nationale myndigheder, der er kompetente i
henhold til det nuværende e-databeskyttelsesdirektiv, og databeskyttelsesmyndighederne4.
Bestemmelserne om behandling af personoplysninger i det nuværende e-databeskyttelsesdirektiv og
den fremtidige e-databeskyttelsesforordning bør ikke anvendes isoleret, når de er forbundet med
behandling af personoplysninger og bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. Konsekvent
fortolkning og håndhævelse af begge regelsæt i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger vil
derfor bedst kunne opnås, hvis håndhævelsen af disse dele af e-databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesforordningen overdrages til den samme myndighed. Kort sagt bør den fremtidige edatabeskyttelsesforordning formuleres således, at den forbedrer denne proceduremæssige situation
i stedet for at gøre den mere kompleks.
Desuden risikerer Rådet at skabe yderligere proceduremæssig usikkerhed, hvis de nationale
kompetente myndigheder, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, skal
interagere med Databeskyttelsesrådet. Den fremtidige e-databeskyttelsesforordning bør fastlægge en
klar ramme for samarbejdet mellem databeskyttelsesmyndigheder som tilsynsmyndigheder, der er
kompetente i henhold til databeskyttelsesforordningen, og myndigheder, der har den fornødne
ekspertise, så deres samarbejde kan fungere effektivt.
På baggrund af ovenstående opfordrer Databeskyttelsesrådet medlemsstaterne til at støtte en mere
effektiv og konsekvent e-databeskyttelsesforordning som oprindeligt foreslået af EuropaKommissionen og som ændret af Europa-Parlamentet.
På Det Europæiske Databeskyttelsesråds vegne
Formanden
(Andrea Jelinek)

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, udtalelse 5/2019 om samspillet mellem e-databeskyttelsesdirektivet og
databeskyttelsesforordningen, navnlig med hensyn til databeskyttelsesmyndighedernes kompetence, opgaver
og beføjelser, vedtaget den 12. marts 2019, tilgængelig på:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/noukogu-arvamus-artikkel-64/opinion-52019interplay-between-eprivacy_en
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