Hvordan vil reformen af EU's
databeskyttelsesregler styrke det indre
marked?
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De europæiske databeskyttelsesmyndigheder
opdagede, at en korttjeneste, der tilbyder fotos af
gadebilleder, havde indsamlet personoplysninger fra usikre Wi-Fi-netværk,
mens der blev taget billeder i flere
europæiske byer. Opdagelsen afstedkom forskellige reaktioner fra databeskyttelsesmyndighedernes side:
Nogle krævede oplysningerne slettet
øjeblikkelig, mens andre bad om, at
de skulle bevares som bevismateriale.
Desuden var myndighedernes sanktioner forskellige rundt om i EU, idet
nogle idømte virksomheden bøder,
mens andre slet ikke reagerede. De
forskellige reaktioner over for den
samme situation viser, at der er behov
for en mere konsekvent fremgangsmåde med hensyn til beskyttelse af
personoplysninger og håndtering af
lovovertrædelser. Det vil være til fordel for både virksomheder og private.

HVORDAN HÆMMEDE DE GAMLE
DATABESKYTTELSESREGLER DET
INDRE MARKED?
De gældende databeskyttelsesregler er
forskellige og inkonsekvente på tværs
af de 28 EU-lande. Virksomhederne
skal forholde sig til 28 forskellige sæt
databeskyttelsesregler rundt om i
EU. Resultatet er en opsplittet juridisk
ramme med retlig usikkerhed og
uensartet beskyttelse for den enkelte.
Dette har også medført unødvendige
omkostninger og en betydelig
administrativ byrde for virksomhederne.
Denne komplekse situation fratager
virksomheder – især små og
mellemstore virksomheder (SMV'er) – et
incitament til at udvide deres aktiviteter
over hele EU og udgør en hindring for
den økonomiske vækst.
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»» Der er større tillid til offentlige
myndigheder (66 %) end til kommercielle
virksomheder.
»» 69 % af europæerne er bekymrede
for, at deres personoplysninger, som
virksomhederne ligger inde med, kan
anvendes til andre formål end det, som
oplysningerne blev indsamlet til.
»» Mere end 4 ud af 10 europæere
foretrækker, at databeskyttelsesreglerne
bliver håndhævet på europæisk niveau
(45 %), mens knap så mange foretrækker,
at håndhævelsen foregår på nationalt plan
(42 %).

HVAD GÅR REFORMEN AF EU'S
DATABESKYTTELSESREGLER UD
PÅ?
I den generelle forordning om
databeskyttelse fastsættes nye
regler for at fjerne hindringerne for
adgang til det indre marked, der
skyldes de 28 EU-landes forskellige
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juridiske rammer. Dette skaber "lige
vilkår" for behandling af data inden
for EU. Med forordningen opnås en
betydelig grad af harmonisering af
databeskyttelsesreglerne på EU-plan,
hvorved man indfører en enkelt lov,
der finder anvendelse over hele EU.
De samlede besparelser ved at have
en enkelt lov vil ligge på 2,3 mia. EUR
årligt som følge af den mindskede
administrative byrde.
Endelig vil der med forordningen
blive indført en "kvikskranke" i
forbindelse med håndhævelsen:
Virksomheder og organisationer vil
kun skulle forholde sig til en enkelt
databeskyttelsesmyndighed, nemlig
myndigheden i det land, hvor de har
deres hjemsted.

HVORFOR ER DETTE EN HJÆLP?
En stærkere, enklere og tydeligere
databeskyttelsesramme vil tilskynde
virksomhederne til at få mest muligt
ud af det digitale indre marked samt
fremme økonomisk vækst, innovation
og jobskabelse. Dette vil især gavne
SMV'er. Den nye ordning er også
til fordel for EU-virksomheder, der
konkurrerer på verdensplan, idet de
vil kunne forsikre deres kunder om,
at værdifulde personoplysninger
behandles med den nødvendige omhu
og forsigtighed med udgangspunkt i en
stærk regulering. For virksomheder, der

De nationale databeskyttelsesmyndigheder vil samarbejde om spørgsmål af
relevans i en større europæisk sammenhæng og på den måde sikre, at alle
europæere kan have tillid til, at deres
rettigheder beskyttes over hele EU, uanset hvilket EU-land de bor i.

tilbyder cloud-tjenester – fjernlagring og
databehandling på servere – vil tilliden
til EU's konsekvente lovgivningsramme
være et vigtigt aktiv og et attraktivt
incitament for investorer.

I og med at alle har samme rettigheder
over hele EU, vil den enkelte også få
styrket sin tillid til, at beskyttelsen af
deres data vil være lige god, uanset
hvor deres data behandles.

Hvad er de vigtigste ændringer?

»» En enkelt lov, som gælder i hele EU.
»» En "kvikskranke" – hver virksomhed står kun til ansvar over for en enkelt
databeskyttelsesmyndighed.
»» Bedre samarbejde mellem databeskyttelsesmyndigheder i sager, der vedrører flere
europæiske lande.
»» Forenkling af lovrammen gennem en drastisk reduktion i bureaukratiet og afskaffelse
af unødvendige formaliteter
»» som f.eks. generelle anmeldelseskrav, der i øjeblikket koster omkring 130 mio. EUR
årligt.

Har du spørgsmål?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_da.htm
Kontakt Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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