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15. marts 2013 

 

Besvarelse af spørgsmål S 1323 stillet af Michael Aastrup Jensen (V) 

den 8. marts 2013. 

 

Spørgsmål: 

Hvad mener ministeren om de nyligt foreslåede ændringer i cookie-imple-

menteringen i Holland sammenlignet med kravene i Danmark, som Er-

hvervsstyrelsen med deres gennemførelsesmodel om forudgående samtyk-

ke lægger op til?  

 

Svar: 

Jeg kan oplyse at, Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed er i dialog med 

Europa-Kommissionen og de øvrige medlemslande, herunder også Hol-

land, om håndhævelsen af de direktivbaserede cookieregler for at sikre en 

ensartet tilgang indenfor EU. 

 

Vi er således også opmærksomme på den verserende debat i det hollandske 

parlament, hvor mulige lempelser i forhold til kravet om samtykke drøftes, 

herunder også muligheden for helt at undtage hjemmesideejerens egne 

cookies til statistik, der vurderes at være mindre indgribende i brugerens 

privatsfære. Lempelserne til samtykkekravet skal ses i lyset af den eksiste-

rende hollandske lovgivning, der anses for at være strengere end i andre 

medlemslande. 

 

Den hollandske telemyndighed, OPTA, har senest den 12. marts 2013 op-

lyst til Erhvervsstyrelsen, at der endnu ikke er fremsat konkrete lovforslag. 

Det er således på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan de varslede æn-

dringsforslag præcist bliver udmøntet, og jeg kan derfor ikke komme med 

en konkret vurdering af eventuelle tiltag, herunder om det vil være lempel-

ser i forhold til den danske tilgang.     

 

Hvis Holland beslutter at gennemføre de mulige lempelser, og EU-

Kommissionen finder dem forenelige med e-databeskyttelsesdirektivet, vil 

jeg overveje en tilsvarende tilpasning af den danske håndhævelse. Rege-

ringen ønsker ikke, at den danske håndhævelse af cookiereglerne skal være 

mere vidtgående end i andre EU-lande.  
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