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PRIVATLIV Yderligere harmonisering af EU's regler for databeskyttelse risikerer at 

underminere danske særregler, advarer tilsyn. 

af JAKOB HVIDE BEIM, EU-KORRESPONDENT, BRUXELLES 

Danskerne risikerer i visse tilfælde at stå tilbage med dårligere rettigheder end hidtil, hvis 

EUkommissionen får held til at gennemføre et nyt forslag om databeskyttelse. 

Sådan lyder advarslen fra Datatilsynet i Danmark. 

»Der er flere eksempler på, at vi har nogle regler for databeskyttelse i Danmark, som vi 

ikke uden videre kan opretholde, hvis EU-kommissionen får opbakning til den foreslåede 

forordning«, siger direktør Janni Christoffersen. 

Overordnet hilser Datatilsynet forslaget velkommen, fordi det generelt er en stramning af 

de hidtidige regler, der stammer fra dengang, hvor Windows 95 var spritnyt. Men på 

visse områder er tilsynet skeptisk, fordi der trods alt er store forskelle mellem landene 

såvel historisk som kulturelt, lyder det. 

»I Danmark har vi indført restriktive regler om, hvad man må gøre med billeder fra 

overvågningskameraer, og de regler kan man heller ikke uden videre opretholde under 

forslaget fra kommissionen, hvis der er tale om en forordning«, siger Janni 

Christoffersen. 

De danske regler for håndtering af persondata inden for forsknings-og sundhedsområdet 

risikerer også at blive ændret under de nye regler, tilføjer hun. 

Men beskeden fra EU-kommissionen er klar. Justitskommissær Viviane Reding ønsker, 

at loven skal have form af en forordning, der harmoniserer reglerne totalt. Der er plads til 

at diskutere særlige ønsker, men overordnet skal reglerne være de samme, fastslår 

Viviane Reding: »Et kontinent. En lov. Det er, hvad jeg kalder enkelhed. Der er, hvad jeg 

kalder at åbne et marked. Det er, hvad det europæiske erhvervsliv vil have«, siger hun. 

Ifølge Viviane Reding behøver man blot at se på de eksisterende regler fra 1995, der 

bygger på et direktiv, hvis man vil forstå rationalet. Implementeringen af de nuværende 

regler er »fragmenteret og kompleks«, mener hun. 

»I for eksempel Danmark har den nuværende retsakt for databeskyttelse 19 afsnit, 83 

artikler, næsten 13.000 ord. 

Tag de 19 afsnit og gang dem med 27 medlemsstater, og så får du en ide om, hvad 

udtrykket ' lovgivningsmæssig kompleksitet' betyder i praksis. Vi vil erstatte dette bjerg af 

papirregler med én lov, der er 91 artikler lang og gælder i hele EU«, siger Viviane 

Reding. 
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Seks lande i kødet på Google 

De nye regler for databeskyttelse er ikke det eneste, der ulmer i den digitale verden. I 

sidste uge meddelte seks EUlande, at de har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gå 

Google på klingen. De europæiske myndigheder mener nemlig, at Google er på kant 

med europæisk lovgivning, når selskabet deler personoplysninger mellem tjenester som 

Gmail og YouTube, hvilket selskabet dog benægter. 

Google risikerer bøder fra de seks lande, der tæller Tyskland, Storbritannien, Frankrig, 

Italien og Holland. Men spørgsmålet er, om Google ryster i bukserne? For eksempel kan 

de franske og britiske myndigheder maksimalt pålægge bøder på henholdsvis 4,5 og 2,2 

millioner kroner. Og det er immervæk ikke særlig meget, når man tager i betragtning, at 

Google sidste år havde indtægter for op mod 290 milliarder kroner, erkender Viviane 

Reding. 

»Det ville beløbe sig til mindre, end Google genererer i salg på 10 minutter«, siger 

kommissæren. 

Men hun er også klar med en løsning, nemlig EU-kommissionens eget forslag til nye 

regler for databeskyttelse. 

»Under de nye regler vil hver national myndighed have beføjelser til at pålægge 

afskrækkende sanktioner - op til 2 procent af et selskabs årlige omsætning på globalt 

plan«, siger hun. 

 

Opsigtsvækkende udvikling 

Den koordinerede indsats mod Google og de nye regler for databeskyttelse er 

opsigtsvækkende, mener professor i itog medieret Søren Sandbjerg Jakobsen fra 

Aalborg Universitet. 

»Det markerer en form for opgør mellem reguleringen i EU og de store amerikanske 

mastodonter«, siger professoren, der bl. a. er medforfatter til bogen ' Internetretten'. 

I Google følger man da også udviklingen tæt. På sin internetblog bemærker rådgiver i 

privatliv Peter Fleischer fra det amerikanske firma, at EU vil gå glip af innovation, og at 

europæerne kæmper som en anden »Don Quixote«. 
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Fakta: FAKTA NYE REGLER 

I januar 2012 fremlagde EU-kommissionen et bud på nye regler for databeskyttelse, der 

skal afløse de eksisterende fra 1995. 

Men Danmark er skeptisk over for ideen om, at der skal være tale om en forordning, der 

harmoniserer reglerne totalt i alle EU-lande. 

I stedet ønsker Danmark et direktiv, der efterlader rum til at fortolke og implementere 

lovgivningen i en national kontekst. 

 

Fejl og Fakta: 10.04.2013 



I Økonomi skriver vi i dag i en faktaboks, at Danmark ønsker et direktiv i stedet for en forordning 
om EU’s nye regler for databeskyttelse. Indtil nu har regeringen dog kun ønsket en diskussion om 
det. Da vi opdagede fejlen, var sektionen trykt. 


